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Pozmeňujúci návrh 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) So zreteľom na ciele Únie ďalej 
znižovať emisie skleníkových plynov a na 
značný podiel, ktorý na týchto emisiách má 
cestná doprava, v článku 7a ods. 2 
smernice 98/70/ES týkajúcej sa kvality 
benzínu a naftových palív, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES, sa 
dodávatelia palív žiadajú, aby do 31. 
decembra 2020 najmenej o 6 % znížili 
emisie skleníkových plynov počas 
životného cyklu na jednotku energie 
(„intenzita skleníkových plynov“) z palív 
používaných v Únii cestnými vozidlami, 
necestnými pojazdnými strojmi, 
poľnohospodárskymi a lesnými traktormi 
a rekreačnými plavidlami, keď sa 
nenachádzajú na mori. Prímesi biopalív sú 
jednou z metód, ktoré majú dodávatelia 
fosílnych palív k dispozícii na zníženie 
intenzity skleníkových plynov 
z dodávaných fosílnych palív.

(2) So zreteľom na ciele Únie ďalej 
znižovať emisie skleníkových plynov a na 
značný podiel, ktorý na týchto emisiách má 
cestná doprava, v článku 7a ods. 2 
smernice 98/70/ES týkajúcej sa kvality 
benzínu a naftových palív, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES, sa 
dodávatelia palív z Európskeho 
spoločenstva a mimo neho žiadajú, aby do 
31. decembra 2020 najmenej o 6 % znížili 
emisie skleníkových plynov počas 
životného cyklu na jednotku energie 
(„intenzita skleníkových plynov“) z palív 
používaných v Únii cestnými vozidlami, 
necestnými pojazdnými strojmi, 
poľnohospodárskymi a lesnými traktormi 
a rekreačnými plavidlami, keď sa 
nenachádzajú na mori. Prímesi biopalív sú 
jednou z metód, ktoré majú dodávatelia 
fosílnych palív k dispozícii na zníženie 
intenzity skleníkových plynov 
z dodávaných fosílnych palív.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
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využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď 
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy 
niekde inde. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 
skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných 
na existujúcej poľnohospodárskej pôde.

využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď 
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy 
niekde inde. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 
skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných
na existujúcej poľnohospodárskej pôde.
Vzhľadom na špecifiká európskych 
regiónov môžu mať tieto zmeny výrazný 
vplyv na regionálnej úrovni, a preto sa 
odporúča, aby sa čo najskôr vykonalo 
posúdenie vplyvu týkajúce sa
hospodárskych a sociálnych účinkov, 
ktoré táto smernica môže mať na 
regionálnej úrovni.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 24
Jens Nilsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď 
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy 
niekde inde. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď 
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy 
niekde inde. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 
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skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných 
na existujúcej poľnohospodárskej pôde.

skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných 
na existujúcej poľnohospodárskej pôde. Ak 
sa v priebehu životného cyklu porovná 
množstvo emisií, vplyv plodín na výrobu 
cukru a plodín obsahujúcich škrob na 
jednej strane a olejnín na strane druhej 
na životné prostredie sa líši. S cieľom 
dosiahnuť čo najúčinnejší prínos pre 
životné prostredie je potrebné zamerať sa 
na obmedzenie biopalív a produkcie, ktoré 
majú najväčší negatívny vplyv na životné 
prostredie. Preto je v prvom rade dôležité 
prijať opatrenia proti nepriamym zmenám 
využívania pôdy pre olejniny.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 25
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Aby sa 
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 

(5) Na základe cieľov Únie zvýšiť celkový 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
energie do roku 2020 na 20 % a v odvetví 
dopravy na 10 %, prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 



PE510.584v01-00 6/21 AM\934589SK.doc

SK

olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

trhov s potravinami a krmivami. Aby sa 
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Aby sa 
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými 
štátmi, centralizovaných na európskej 
úrovni, a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Aby sa 
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Aby sa 
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív 
budú emisie skleníkových plynov spojené 
s nepriamou zmenou využívania pôdy 
značné a mohli by negovať niektoré alebo 
všetky úspory skleníkových plynov z 
jednotlivých biopalív. Očakáva sa totiž, že 
takmer celá výroba biopalív bude v roku 
2020 pochádzať z plodín pestovaných na 
pôde, ktorá by sa mohla využiť na 
uspokojenie trhov s potravinami 
a krmivami. Takéto postupy mali veľmi 
nepriaznivý vplyv na mnohé miestne 
spoločenstvá v rozvojových krajinách. V 
stratégii zníženia emisií by sa mal náležite 
zohľadniť sociálny vplyv a dodržiavanie 
ľudských práv, pričom by sa mala 
zaberať menšia plocha pozemkov 
určených na zásobovanie trhu s 
potravinami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 28
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 

(6) Pre odvetvie dopravy budú na zníženie 
emisií skleníkových plynov čoraz 
dôležitejšie tekuté obnoviteľné palivá. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
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s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020, v prípade, že sa v posúdení 
vplyvu vykonanom po vymedzení politiky
po roku 2020 takéto opatrenie odporučí.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z nerecyklovateľného odpadu a rias, 
zaisťujú vysoké úspory skleníkových 
plynov s malým rizikom spôsobenia 
nepriamej zmeny vo využívaní pôdy 
a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
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dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 30
Jens Nilsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách a v 
súlade s oznámením z roku 2012 „Inovácie 
pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mali by sa zvýšené stimuly 
podľa smernice 2009/28/ES stanoviť tak, 
aby uprednostňovali využívanie 
východiskových surovín z biomasy, ktoré 
nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri 
inom použití než ako biopalivo.

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách a v 
súlade s oznámením z roku 2012 „Inovácie 
pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mali by sa zvýšené stimuly 
podľa smernice 2009/28/ES stanoviť tak, 
aby uprednostňovali využívanie 
moderných biopalív. Štrukturálne fondy 
EÚ by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri 
podporovaní a vytváraní moderných 
biopalív.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 31
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Rovnako sa vyžaduje väčšia podpora 
z verejných fondov a európskych 
programov pre výskum, ako aj 
regionálnych a štrukturálnych programov 
a súkromných investícií prostredníctvom 
verejno-súkromných partnerstiev, ktoré 
pomôžu zaistiť lepší súlad medzi snahou o 
výskum a inováciu a budúcimi potrebami 
európskeho priemyslu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 32
Jens Nilsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V rámci podpory rozvoja trhu s 
energiou a palivami z obnoviteľných 
zdrojov by sa mal brať do úvahy nielen 
ich vplyv na klímu, ale aj na možnosti 
regionálneho a miestneho rozvoja a 
zamestnanosť. Výroba moderných 
biopalív má významný potenciál na 
vytváranie zamestnanosti a rastu, najmä 
vo vidieckych oblastiach.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 33
Jens Nilsson



AM\934589SK.doc 11/21 PE510.584v01-00

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v období do roku 2020 je vhodné obmedziť 
množstvo biopalív a biokvapalín 
získavaných z potravinárskych plodín 
uvedených v časti A prílohy VIII 
k smernici 2009/28/ES a časti A prílohy 
V k smernici 98/70/ES, ktoré by sa mohli 
započítať do cieľov stanovených 
v smernici 2009/28/ES. Bez obmedzenia 
celkového využitia týchto biopalív by sa 
mal podiel biopalív a biokvapalín 
vyrobených z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, z plodín na výrobu 
cukru a z olejnín, ktoré sa môžu započítať 
do cieľov smernice 2009/28/ES, obmedziť 
na podiel týchto biopalív a biokvapalín 
spotrebovaných v roku 2011.

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v období do roku 2020 je vhodné obmedziť 
množstvo biopalív a biokvapalín 
získavaných z potravinárskych plodín 
uvedených v časti A prílohy VIII 
k smernici 2009/28/ES a časti A prílohy 
V k smernici 98/70/ES, ktoré by sa mohli 
započítať do cieľov stanovených 
v smernici 2009/28/ES. Takéto 
obmedzenie by malo byť v prvom rade 
zamerané na biopalivá, ktoré majú 
najväčší negatívny vplyv na životné 
prostredie a klímu. Bez obmedzenia 
celkového využitia týchto biopalív by sa 
mal podiel biopalív a biokvapalín 
vyrobených z olejnín, ktoré sa môžu 
započítať do cieľov smernice 2009/28/ES, 
obmedziť.

Or. sv

Odôvodnenie

Keďže emisie, ktoré podľa výpočtov spôsobujú nepriamu zmenu využívania pôdy, predstavujú 
12 gCO2eq/MJ pre obilniny a ostatné plodiny bohaté na škrob a 13 gCO2eq/MJ pre plodiny 
na výrobu cukru v porovnaní s 55 gCO2eq/MJ pre olejniny, je vhodné obmedziť najprv 
využívanie tých plodín, ktoré majú najväčší vplyv na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 34
Jens Nilsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Limitom 5 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu k 

(10) Limitom 4 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu k 
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dodržaniu predpísaného podielu 
konvenčných biopalív v rámci celkového 
10% cieľa. V dôsledku toho zostáva 
prístup na trh pre biopalivá vyrábané 
zariadeniami, ktoré budú v prevádzke pred 
koncom roka 2013, plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

dodržaniu predpísaného podielu 
konvenčných biopalív v rámci celkového 
10% cieľa. V dôsledku toho zostáva 
prístup na trh pre biopalivá vyrábané 
zariadeniami, ktoré budú v prevádzke pred 
koncom roka 2013, plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 35
Francesco De Angelis

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Zmena využívania pôdy na 
produkciu biopalív by nemala viesť k 
vysídľovaniu miestnych alebo 
domorodých spoločenstiev v Únii alebo v 
tretích krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

K dispozícii sú predbežné dôkazy, ktoré potvrdzujú prínos biopalív k negatívnemu sociálnemu 
vplyvu v súvislosti s pozemkovými a potravinovými právami, ktoré pociťujú najmä ženy v 
rozvojových krajinách, čo je potrebné zohľadniť. Vysídľovanie miestneho a domorodého 
obyvateľstva v záujme zavádzania plantáží pre biopalivá je problém, ktorý je potrebné 
naliehavo riešiť.

Pozmeňujúci návrh 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Zmena využívania pôdy na 
produkciu biopalív by nemala viesť k 
vysídľovaniu miestnych alebo 
domorodých spoločenstiev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou 
pri obmedzovaní emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv, ktorý by mohol 
zahŕňať zavedenie odhadnutých emisných 
faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
v schéme udržateľnosti od 1. januára 2021.

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou a ich 
vplyv na všetkých úrovniach
pri obmedzovaní emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv, ktorý by mohol 
zahŕňať zavedenie odhadnutých emisných 
faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
v schéme udržateľnosti od 1. januára 2021.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 38
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
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náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

náležité konzultácie, a to vrátane 
výskumných pracovníkov, koncových 
používateľov, politikov a občianskej 
spoločnosti. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 39
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Takisto sa odporúča vytvoriť 
regionálne pracovné skupiny, ktoré 
prispejú k zlepšeniu synergií, 
zabezpečeniu väčšej súdržnosti medzi 
regionálnymi politikami a podporia 
príklady najlepších postupov v Únii. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 40
Jens Nilsson

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – podbod 1a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno pa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dopĺňa sa toto písmeno: 
,(pa) „moderné biopalivá“ sú biologický 
materiál, v prípade ktorého vedú jeho
príslušné alternatívne použitia k značným 
emisiám metánu alebo oxidu dusného bez 
vytvárania využiteľnej energie, ktorá by 
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sa vyrobila v súlade s definíciou v prílohe 
IX. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25 písm. b) 
s cieľom prispôsobiť tento zoznam 
vedeckému a technologickému pokroku.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 41
Jens Nilsson

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na účel zhody s cieľom uvedeným 
v prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, cukrov a olejnín väčší 
než množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu podielu stanovenému
v článku 3 ods. 4 písm. d).“

„Na účel zhody s cieľom uvedeným 
v prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z olejnín väčší než 4 % z 10 % 
stanovených v článku 3 ods. 4 písm. d).“

Or. sv

Odôvodnenie

Keďže emisie, ktoré podľa výpočtov spôsobujú nepriamu zmenu využívania pôdy, predstavujú 
12 gCO2eq/MJ pre obilniny a ostatné plodiny bohaté na škrob a 13 gCO2eq/MJ pre plodiny 
na výrobu cukru v porovnaní s 55 gCO2eq/MJ pre olejniny, je vhodné obmedziť najprv 
využívanie tých plodín, ktoré majú najväčší vplyv na životné prostredie. Do tohto stropu bude 
preto zahrnutých menej plodín, čím sa tento strop zníži.

Pozmeňujúci návrh 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na účel zhody s cieľom uvedeným 
v prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, cukrov a olejnín väčší 
než množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu podielu stanovenému 
v článku 3 ods. 4 písm. d).“

„Na účel zhody s cieľom uvedeným 
v prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z plodín pestovaných na pôde
väčší než množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu podielu pre energiu v 
doprave stanovenému v článku 3 ods. 4 
písm. d). Iba palivá a kvapaliny, ktoré sú v 
súlade s týmto cieľom, sú oprávnené na 
získanie štátnej pomoci alebo iných
druhov finančných dotácií.“

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zreteľný vplyv európskych politík pre biopalivá týkajúcich sa vlastníctva pôdy v 
rámci EÚ aj mimo nej je nevyhnutné obmedziť všetky biopalivá vyrábané z plodín
pestovaných na pôde, nielen potravinárske plodiny. Po druhé, aby sa zabezpečilo, že 
obmedzenie spotreby biopalív a biokvapalín vyrábaných z plodín pestovaných na pôde bude 
primeraným signálom pre investorov a trhy pre biopalivá, je dôležité, aby ich produkcia mimo 
obmedzení stanovených v tomto návrhu nebola podporovaná z finančných ani iných dotácií.

Pozmeňujúci návrh 43
Jens Nilsson

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 %
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.

„d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
olejnín v roku 2020 väčší než 4 % 
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave. V 
roku 2020 sa v prípade energie z 
moderných biopalív musia dosiahnuť 
minimálne 3 % konečnej spotreby energie 
v doprave.“
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Or. sv

Odôvodnenie

Keďže emisie, ktoré podľa výpočtov spôsobujú nepriamu zmenu využívania pôdy, predstavujú 
12 gCO2eq/MJ pre obilniny a ostatné plodiny bohaté na škrob a 13 gCO2eq/MJ pre plodiny 
na výrobu cukru v porovnaní s 55 gCO2eq/MJ pre olejniny, je vhodné obmedziť najprv 
využívanie tých plodín, ktoré majú najväčší vplyv na životné prostredie. Do tohto stropu bude 
preto zahrnutých menej plodín, čím sa tento strop zníži.

Pozmeňujúci návrh 44
Francesco De Angelis

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 
5 % (odhadovaný podiel na konci roku
2011) konečnej spotreby energie 
v doprave.

„d) Pre výpočet biopalív v čitateli, a teda 
palív oprávnených na získanie dotácií na 
základe usmernení štátu, nesmie byť 
podiel energie z biopalív vyrábaných 
z plodín pestovaných na pôde väčší než 
5 % (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie 
v doprave v roku 2017. Od 1. januára 
2018 pre výpočet biopalív v čitateli, a teda 
palív oprávnených na získanie dotácií na 
základe usmernení o štátnej pomoci,
nesmie byť podiel energie z biopalív 
vyrábaných z plodín pestovaných na pôde 
väčší než 3,5 % (odhadovaný podiel v roku
2008) konečnej spotreby energie v doprave
v roku 2020. Po roku 2020 sa podiel 
energie z biopalív produkovaných na pôde 
postupne zníži na nulu.“

Or. en

Odôvodnenie

Podiel biopalív – prvej generácie alebo moderných biopalív – by mal byť do roku 2017
obmedzený na 5 % a do roku 2020 na 3,5 %, čo je úroveň z roku 2008, keď bola stanovená 
smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Po roku 2020, keď skončí platnosť smernice 
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o obnoviteľných zdrojoch energie, by sa biopalivá vyrábané z plodín pestovaných na pôde 
mali vyradiť, aby sa zabránilo neúmyselnému vplyvu na vlastníctvo pôdy. Týmto obmedzením 
by sa malo zabezpečiť, aby ciele a dotácie EÚ nemali žiadny ďalší negatívny vplyv vyvolaný 
konfliktom medzi biopalivami produkovanými na pôde a potravinami.

Pozmeňujúci návrh 45
Francesco De Angelis

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 98/70/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – bod iiia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii a) v prípade biopalív vyrábaných 
z plodín pestovaných na pôde zameraných 
na dosiahnutie cieľa 6 % by sa malo 
zvážiť dosiahnutie maximálneho limitu vo 
výške 50 % do 31. decembra 2017 a 
úrovne 0 % do roku 2020. Nárok na 
štátnu pomoc majú iba biopalivá, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

"(2) Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
60 % v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je 
‚v prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 

"(2) Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
60 % v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je 
‚v prevádzke‘, ak sa dokončila pilotná fáza 
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výroba biopalív/biokvapalín. a uskutočnila fyzická výroba 
biopalív/biokvapalín.

Or. ro

Odôvodnenie

Na určenie najvhodnejších výrobných parametrov by sa mala najprv zaviesť pilotná fáza.

Pozmeňujúci návrh 47
Petru Constantin Luhan

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 1. 
januára 2021, a preskúmanie efektívnosti 
stimulov poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou a ich vplyvu na všetkých 
úrovniach na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 1. 
januára 2021, a preskúmanie efektívnosti 
stimulov poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 48
Jens Nilsson
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Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) Pridáva sa táto príloha IX: 3) Pridáva sa táto príloha IX:
„Príloha IX „Príloha IX

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Za moderné biopalivá sa považujú tieto 
biopalivá:

(a) riasy; Biologický materiál, v prípade ktorého 
vedú jeho príslušné alternatívne použitia k 
značným emisiám metánu alebo oxidu 
dusného bez vytvárania použiteľnej 
energie.

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
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Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu.
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 49
Riikka Manner

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

živica z talového oleja; čierny lúh a jeho deriváty, ako sú surové 
sulfátové mydlo, lignín, surový talový olej 
a živica z talového oleja.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rezíduá vznikajúce pri výrobe celulózy by sa mali spracúvať rovnakým spôsobom. 
Rezíduá vznikajúce pri výrobe majú vysoký potenciál pre výrobu moderných biopalív.


