
PA\931706SK.doc PE508.069v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2012/0288(COD)

27.3.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 
98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení 
smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
energie
(COM(2012)0595 – C7-0337/12 – 2012/0288(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Riikka Manner



PE508.069v01-00 2/16 PA\931706SK.doc

SK

PA_Legam



PA\931706SK.doc 3/16 PE508.069v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V smernici 2009/28/ES Európskeho parlamentu a Rady sa hovorí, že výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov sa v mnohých prípadoch zakladá na prevádzke miestnych 
a regionálnych malých a stredných podnikov. Energia z obnoviteľných zdrojov a biopalivá na 
používanie v doprave majú veľký vplyv na regióny Európskej únie a na to treba pamätať pri 
navrhovaní právnych predpisov.

Výskum však ukázal, že výroba biopalív má nepriaznivý vplyv na ceny potravín a zmenu 
klímy. Takzvané nepriame zmeny vo využívaní pôdy môžu spôsobovať tvorbu emisií 
skleníkových plynov. Tento problém sa riešil pomocou odporúčania limitov na takzvané 
konvenčné biopalivá, na výrobu ktorých sa ako suroviny využívajú potravinárske plodiny.

Návrh Komisie síce úplne nevylučuje výrobu konvenčného biopaliva, ale treba zobrať do 
úvahy výrazný vplyv tohto návrhu na sektor. Hodnotenie vplyvu, ktorá vypracovala Komisia, 
naznačuje, že návrh ovplyvní stabilitu finančných investícií, ak sa obmedzia východiskové 
suroviny na výrobu konvenčného biopaliva. Návrh môže mať preto výrazný vplyv na 
existujúce odvetvie výroby biopalív, pričom treba mať na pamäti, že v odvetví výroby prvej 
generácie biopalív sa vyrábajú aj biopalivá druhej generácie.

Dôležitým cieľom podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov a biopalív je rozvoj 
vidieckych oblastí a regiónov. Návrh Komisie bude mať vplyv na životaschopnosť vidieckych 
oblastí a regiónov, pretože obmedzuje pestovanie energetických plodín. Návrh môže 
ovplyvniť sebestačnosť Európy v bielkovinách, pretože bielkovinové krmivá sú vedľajším 
produktom mnohých rastlín, z ktorých sa vyrábajú biopalivá. Vývoj úplne novej generácie 
biopalív spôsobí dopyt po iných východiskových surovinách na výrobu biopalív 
pochádzajúcich z poľnohospodárskych a lesníckych podnikov, napríklad po slame a dreve. 
Využívanie drevnej biomasy ako východiskové suroviny na výrobu biopaliva podporí aj 
energetickú sebestačnosť regiónov. Výrazný potenciál poľnohospodárskeho odpadu 
a zostatkov ako východiskovej suroviny na výrobu bioplynu a biopalív treba takisto brať do 
úvahy. 

Návrh môže výrazne ovplyvniť súčasnú výrobu biopalív, a tým aj regionálnu zamestnanosť, 
preto by Komisia mala presnejšie ako doteraz vyhodnocovať sociálny a ekonomický vplyv 
návrhu tak na samotný sektor, ako aj na vidiecke oblasti a iné regióny.

Moderné biopalivá spôsobujú rast

Podľa hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou existuje nebezpečenstvo, že dopravný 
cieľ smernice o energii z obnoviteľných zdrojov sa možno nepodarí splniť, ak technický 
rozvoj nezabezpečí výrazný rast pri zavádzaní moderných biopalív. Výbor pre regionálny 
rozvoj sa domnieva, že Európska únia by mala mnohými spôsobmi investovať do výroby 
moderných biopalív druhej generácie a podporovať dopyt, pretože EÚ by sa nemala vzdať 
ambiciózneho cieľa v oblasti dopravných biopalív na rok 2020. Okrem tejto smernice by sa 
malo podporovať aj využívanie štrukturálnych a výskumných fondov na rozvoj výroby 
biopalív novej generácie. Malo by sa pamätať aj na to, že výroba moderných biopalív druhej 
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generácie a dopyt by sa mali podporovať vo väčšom rozsahu než navrhuje Komisia. Vozový 
park ani infraštruktúra súčasných výrobných podnikov sa nezmenia zo dňa na deň, ale budú si 
vyžadovať napríklad opatrenia na prispôsobenie zariadenia na prevádzku s palivovými 
zmesami obsahujúcimi bioetanol a ďalšie adaptívne opatrenia. 

Návrh Komisie na podporu moderných biopalív, pričom kladie väčší dôraz na to, aby 
vyhovovali záväzkom, je chvályhodný, hoci dosiahnutie 10-percentného cieľa čisto 
z pomerného hľadiska nemôže byť jediným zámerom smernice. Smernica by mala čo najviac 
podporovať výrobu biopalív, ktoré sú lepšie než biopalivá druhej generácie. Návrh Komisie 
v súčasnej podobe treba zmeniť, aby smernica poskytovala čo najsilnejšie stimuly. Taxatívne 
výpočty východiskových surovín rozdelených do kategórií, ktoré treba vypracúvať viackrát, 
ako to navrhuje Komisia, nie sú celkom odôvodnené, pretože v tejto fáze sa ešte nedajú určiť 
všetky východiskové suroviny, ktoré by sa mohli v blízkej budúcnosti využívať. Z hľadiska 
regionálneho rozvoja je absolútne dôležité, aby sa investovalo do výroby biopalív novej 
generácie, pretože sa predpokladá, že rozvojom výroby sa vytvorí veľký počet nových 
pracovných miest. 

Na záver, Výbor pre regionálny rozvoj by chcel zdôrazniť dôležitosť toho, aby sa v politike 
Únie zaujalo dlhodobé hľadisko. Právne predpisy EÚ by mali zabezpečovať čo najstabilnejšie 
prevádzkové prostredie a politika by mala byť predvídateľná, aby podniky mali odvahu na 
investovanie v Európe, a tým pomáhali pri tvorbe pracovných miest a podporovali 
hospodársky rast. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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. 
Stále existuje veľká neistota v súvislosti s 
vplyvom nepriamej zmeny využívania 
pôdy, a to aj napriek nedávnemu 
vedeckému vývoju. Odhady emisií stále do 
veľkej miery závisia od používaného 
modelového rámca a od vyslovených 
predpokladov, takže na základe zatiaľ 
neúplných poznatkov by nebolo vhodné, 
aby sa obmedzovala existujúca výroba 
biopalív v regiónoch Únie, čím by sa 
sťažilo plnenie cieľov stanovených v 
smernici 2009/28/ES.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 

(6) Odvetvie dopravy bude na zníženie 
emisií skleníkových plynov vyžadovať 
tekuté obnoviteľné palivá. Emisie 
skleníkových plynov z mnohých biopalív 
sú stále veľmi veľké v porovnaní 
s fosílnymi palivami aj vtedy, keď sa berie 
do úvahy vplyv nepriamych zmien 
využívania pôdy. Moderné biopalivá, ako 
sú palivá vyrobené z odpadu, drevnej 
biomasy 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 
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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.

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. 
Výsledkom tejto smernice by však nemalo 
byť to, aby skutočná celková spotreba 
biopalív využívaných v doprave v roku 
2020 bola nižšia, než sa odhadovalo, čím 
by sa nesplnili predpovede v úsporách 
skleníkových plynov v doprave. Touto 
smernicou treba zakotviť všeobecné 
zásady a ustanovenia, nie poskytnúť 
vyčerpávajúci zoznam východiskových 
surovín na výrobu biopalív druhej 
generácie, aby členské štáty mohli čo 
najpružnejšie vyvíjať novátorské a nové 
východiskové suroviny a podporovať ich 
využívanie vo výrobe biopalív. Toto by 
poskytlo členským štátom, a tým aj 
regiónom príležitosť na rozhodovanie o 
zaobchádzaní s východiskovými 
surovinami podľa ich vlastných síl. 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. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 

(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 
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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.

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 podporovali zdrojovo efektívne
využívanie východiskových surovín 
z biomasy a uprednostňovali biopalivá 
druhej generácie. Regionálna politika 
Únie a štrukturálne fondy by mali mať 
dôležité postavenie pri podpore nových 
a novátorských biopalív.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) V smernici 2009/28/ES sa hovorí, že 
výroba energie z obnoviteľných zdrojov sa 
v mnohých prípadoch zakladá na 
prevádzke miestnych a regionálnych 
malých a stredných podnikov. Ďalej sa 
v nej zdôrazňuje, že členské štáty 
a Komisia by mali podporovať národné 
a regionálne rozvojové opatrenia, ako aj 
využívanie štrukturálnych fondov v tomto 
sektore. Štrukturálne fondy by sa mali 
využívať predovšetkým na podporu 
biopalív druhej generácie, aby sa podarilo 
splniť ciele vytýčené v tejto smernici.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) V rámci podpory rozvoja trhu 
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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 zamestnanosti. Konkrétne vďaka výrobe 
biopalív novej generácie sa vytvára veľký 
počet pracovných miest, najmä vo 
vidieckych oblastiach. Energetická 
sebestačnosť regiónov a bezpečnosť 
energetických dodávok sú takisto 
dôležitými cieľmi podpory trhov 
s energiou a palivami z obnoviteľných 
zdrojov.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fi

Odôvodnenie

Tvrdenie, že zmena smernice neovplyvní očakávania existujúcich zariadení, a teda ani 
súčasných prevádzkovateľov bez podrobnejšieho hodnotenia finančných a sociálnych 
dôsledkov, nie je celkom opodstatnené.



PA\931706SK.doc 9/16 PE508.069v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy by sa 
mali zahrnúť do podávania správ o 
emisiách skleníkových plynov z biopalív 
podľa smerníc 98/70/ES a 2009/28/ES. 
Biopalivám vyrábaným z východiskových 
surovín, ktoré nevedú k ďalšiemu dopytu 
po pôde, napr. biopalivám z odpadových 
východiskových surovín, by sa mal prideliť 
nulový emisný faktor.

(11) Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy by sa 
mali zahrnúť do podávania správ o 
emisiách skleníkových plynov z biopalív 
podľa smerníc 98/70/ES a 2009/28/ES. 
Biopalivám vyrábaným z východiskových 
surovín, ktoré nevedú k ďalšiemu dopytu 
po pôde, napr. biopalivám z odpadových 
a zostatkových východiskových surovín, 
by sa mal prideliť nulový emisný faktor.

Or. fi

Odôvodnenie

Vloženie slova „zostatkových“ do textu je veľmi dôležité, pretože existuje veľký potenciál 
napríklad na využívanie priemyselných vedľajších produktov a zostatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 
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. 
Komisia by mala preskúmať aj širší 
ekonomický a sociálny vplyv návrhu na 
regióny, vidiek, ako aj na činnosti 
existujúcich výrobcov biopalív. 

Or. fi
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c – bod iii
2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(i) časť A prílohy IX obsahuje ako príklad 
zoznamy východiskových surovín, 
biopalivá vyrábané z týchto surovín, sa 
považuje dvojnásobok ich energetického 
obsahu;

Or. fi

Odôvodnenie

Prístup taxatívneho uvádzania v prílohe všetkých jednotlivých východiskových surovín, 
biopalív z nich vyrábaných, ktoré treba počítať pomocou štvornásobného alebo 
dvojnásobného váženia, nie je správny, pretože je ťažké určiť všetky východiskové suroviny, 
ktoré by sa mohli použiť teraz alebo v budúcnosti a ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo 
z nepriamej zmeny využívania pôdy. Štvornásobné váženie by mohlo vyústiť do toho, že 
skutočné množstvo moderných biopalív by nesplnilo očakávania, čím by sa obmedzil aj 
odhadovaný vplyv na regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c – bod iii
2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(ii) Časť A prílohy IX obsahuje ako 
príklad zoznamy východiskových surovín, 
biopalivá vyrábané z týchto surovín, ktoré 
sa považuje priamo v súlade s ich 
energetickým obsahom;

Or. fi

Odôvodnenie

Prístup taxatívneho uvádzania v prílohe všetkých jednotlivých východiskových surovín, 
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biopalív z nich vyrábaných, ktoré treba počítať pomocou štvornásobného alebo 
dvojnásobného váženia, nie je správny, pretože je ťažké určiť všetky východiskové suroviny, 
ktoré by sa mohli použiť teraz alebo v budúcnosti a ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo 
z nepriamej zmeny využívania pôdy. Štvornásobné váženie by mohlo vyústiť do toho, že 
skutočné množstvo moderných biopalív by nesplnilo očakávania, čím by sa obmedzil aj 
odhadovaný vplyv na regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c – bod iii
2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
dvojnásobok ich energetického obsahu.

Or. fi

Odôvodnenie

Štvornásobné váženie by mohlo vyústiť do toho, že skutočné množstvo moderných biopalív by 
nesplnilo očakávania, čím by sa obmedzil aj odhadovaný vplyv na regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c – bod iii
2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX ako príklad možno 
prispôsobiť vedeckému a technickému 
pokroku s cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa zoznamu 
stanoveného v prílohe IX.

Or. fi
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Odôvodnenie

Ťažko sa vyhodnocuje to, či zoznam bude v budúcnosti dostatočne rozsiahly, aby mohli 
existovať dôvody na umožnenie väčšej pružnosti členským štátom pri doplňovaní zoznamu na 
základe vlastných silných stránok ich krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. V správe sa 
skúma aj vplyv smernice na prevádzku 
existujúceho odvetvia výroby biopalív a 
širší sociálno-ekonomický vplyv smernice 
na regióny Únie. 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. fi

Odôvodnenie

Komisia v hodnotení vplyvu posudzovala širší sociálny a ekonomický vplyv návrhu a nie 
okamžitý, hoci dôležitým zámerom smernice o energii z obnoviteľných zdrojov je rozvíjanie 
regiónov a vidieckych oblastí. Preto je vhodné, aby sa dôkladnejšie ako doteraz preskúmal 
sociálno-ekonomický vplyv návrhu napríklad na zamestnanosť po tom, ako návrh nadobudne 
účinnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
2009/28/ES
Príloha V – Časť C – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) v odseku 11 sa dopĺňa tento pododsek:
„Ak energia z obnoviteľných zdrojov 
vyrobená inde so zaručeným pôvodom, 
ako sa uvádza v článku 15, sa používa 
v podniku na výrobu paliva, potom sa 
úroveň emisií skleníkových plynov 
z výroby elektriny považuje za nulovú. 
Úroveň emisií skleníkových plynov 
z elektriny vyrábanej z obnoviteľných 
zdrojov vo výrobnom podniku sa takisto 
považuje za nulovú.

Or. fi

Odôvodnenie

Je vhodné podporovať výrobné podniky, aby využívali elektrinu vyrábanú z obnoviteľných 
zdrojov ako zdroj energie, ak podnik využíva energiu vyrobenú niekde inde. Bude to na 
prospech aj podnikom vyrábajúcim energiu z obnoviteľných zdrojov vďaka zvýšenému dopytu 
po energii z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha IX – časť A

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Všetky východiskové suroviny na báze 
odpadu, rias a zostatkov vrátane týchto: 
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Or. fi

Odôvodnenie

Prístup taxatívneho uvádzania v prílohe všetkých jednotlivých východiskových surovín, 
biopalív z nich vyrábaných, ktoré treba počítať pomocou štvornásobného alebo 
dvojnásobného váženia, nie je správny, pretože je ťažké určiť všetky východiskové suroviny, 
ktoré by sa mohli použiť teraz alebo v budúcnosti a ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo 
z nepriamej zmeny využívania pôdy. Štvornásobné váženie by mohlo vyústiť do toho, že 
skutočné množstvo moderných biopalív by nesplnilo očakávania, čím by sa obmedzil aj 
odhadovaný vplyv na regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

Pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu vrátane triedeného 
biologického odpadu, ale nie iný 
separovaný odpad z domácností
a odpadový papier, 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.

Or. fi

Odôvodnenie

Používanie odpadového papiera ako východiskovú surovinu na výrobu paliva nie 
opodstatnené z hľadiska účinnosti zdrojov. Recyklovanie a udržateľné využívanie odpadového 
papiera, napríklad ako suroviny na výrobu papiera, takisto vytvára v regiónoch pracovné 
miesta a toto je príležitosť, ktorá by sa nemala narúšať. Text Komisie nie je jasný, čo sa týka 
triedeného biologického odpadu, takže treba jasne stanoviť, že sa môže používať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu, odpad z maloobchodného 
a veľkoobchodného predaja a zostatky 
procesov.

Or. fi

Odôvodnenie

V záujme účinnosti zdrojov by sa malo podporovať využívanie mnohých druhov 
priemyselného odpadu, odpadu z maloobchodného a veľkoobchodného predaja a zostatkov 
výrobných procesov vo výrobe biopalív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. n) zostatky pri zbieraní dreva, ako sú kôra, 
konáre, hmota z korunu stromov, malé 
kúsky dreva, lístie, piliny a triesky.

Or. fi

Odôvodnenie

Je vhodné rovnako narábať s rozličnými zostatkami pochádzajúcimi z prác v lesnom 
hospodárstve a z výrubu stromov. Toto takisto podporí vidiecky a regionálny rozvoj, pretože 
sa vytvoria trhy so zostatkami lesného hospodárstva ako východiskovými surovinami na 
výrobu palív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno na (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

na) nepotravinový celulózový materiál;
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Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno nb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

nb) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

Or. fi

Odôvodnenie

Lignocelulóza by sa mala počítať dvakrát, pretože nemá vplyv z nepriamej zmeny využívania 
pôdy a jej využívanie ako východiskovej suroviny na výrobu biopalív podporí životaschopnosť 
regiónov a vidieka, ako aj zamestnanosť v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 3
2009/28/ES
Príloha – Časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fi


