
P7_TA-PROV(2013)0357
Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2013 o 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 – C7-0337/2012 –
2012/0288(COD))
(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0595),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 192 ods.1 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0337/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. apríla 
20131,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre rozvoj, Výboru pre 
medzinárodný obchod, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj 
a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0279/2013);

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 198, 10.7.2013, s. 56.



Pozmeňujúci návrh 123

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa od členských 
štátov žiada, aby zabezpečili, aby podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú. Ďalšími metódami na 
dosiahnutie tohto cieľa sú znižovanie 
spotreby energie, ktoré je nevyhnutné 
vzhľadom na to, že záväzný percentuálny 
cieľ využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov sa bude pravdepodobne čoraz 
ťažšie plniť trvalo udržateľným 
spôsobom, ak bude neustále rásť celkový 
dopyt po energii na účely dopravy, a 
využívanie elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 2

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 

(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.

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 
s nulovými alebo nízkymi emisiami 
skleníkových plynov a iných palív 
získavaných z nutne vznikajúceho 
odpadového plynu pomocou zachytávania 
uhlíka a jeho využívania na dopravné 
účely patria medzi metódy, ktoré majú 
dodávatelia fosílnych palív k dispozícii na 
zníženie intenzity skleníkových plynov 
z dodávaných fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Hoci smernica 98/70/ES a smernica 
2009/28/ES používajú pojmy „biopalivá a 
biokvapaliny“, ich ustanovenia vrátane 
príslušných kritérií udržateľnosti sa 
vzťahujú na všetky palivá z 
obnoviteľných zdrojov, ako sú vymedzené 
v týchto smerniciach.

Pozmeňujúci návrh 124

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 

(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 
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.

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.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Článok 19 ods. 7 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 6 smernice 
98/70/ES si vyžadujú prijatie primeraných 
krokov na riešenie vplyvu nepriamych 
zmien využívania pôdy na emisie 
skleníkových plynov, a to pri náležitom 
zohľadnení potreby chrániť už 
uskutočnené investície.

Pozmeňujúci návrh 8

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, 

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív sú
emisie skleníkových plynov spojené 
s nepriamou zmenou využívania pôdy 
značné a budú negovať niektoré alebo 
všetky úspory skleníkových plynov 
z jednotlivých biopalív. Dôvodom je to, že 
pôdne biopalivá dostali veľkú sumu 
verejných dotácií (10 miliárd EUR ročne), 
a preto sa očakáva, že takmer celá výroba 



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.

biopalív bude v roku 2020 pochádzať 
z plodín pestovaných na pôde, ktorá by sa 
mohla využiť na uspokojenie trhov 
s potravinami a krmivami. Okrem toho 
výroba biopalív z potravinových plodín 
prispieva k nestálosti cien potravín a môže 
mať výrazné nepriaznivé sociálne 
dôsledky pre živobytie a schopnosť 
uplatňovať ľudské práva vrátane práva 
na výživu alebo na prístup k pôde 
v prípade miestnych spoločenstiev žijúcich 
v chudobe v krajinách mimo Únie. Aby sa 
tieto emisie a negatívne sociálne vplyvy
znížili a zmiernili sa takéto negatívne 
vplyvy na potravinovú bezpečnosť, je 
vhodné sústrediť sa najmä na znižovanie 
predpokladaného využívania biopalív 
pestovaných na pôde, ako aj zohľadňovať 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy pri výpočte úspor emisií 
skleníkových plynov vyžadovaných 
v rámci kritérií udržateľnosti uvedených 
v smerniciach 2009/28/ES a  98/70/ES. S 
cieľom nájsť strednodobé a dlhodobé 
riešenia je okrem toho potrebné podporiť 
výskum a vývoj v odvetviach nových 
moderných biopalív, ktoré nekonkurujú 
potravinárskym plodinám, a ďalej 
skúmať vplyv rôznych skupín plodín na 
priamu aj nepriamu zmenu využívania 
pôdy.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zaručiť efektívnosť 
stimulačných opatrení, najmä tých, ktoré 
sú zamerané na podporu moderných 
biopalív, je zásadne dôležité, aby podporné 
politiky a mechanizmy vytvorené 
členskými štátmi zabezpečovali 
identifikáciu, overenie a kontrolu kvality 
biopalív s cieľom zabrániť podvodnému 
alebo zavádzajúcemu označovaniu pôvodu 
biopalivových výrobkov a odrádzať od 



viacnásobného vykazovania objemov 
biopalív v rámci dvoch alebo viacerých 
vnútroštátnych systémov alebo 
medzinárodných akreditačných systémov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Hoci majú biopalivá a biokvapaliny 
vyrobené z odpadu a zvyškov potenciál 
dosiahnuť veľké úspory emisií 
skleníkových plynov s malými 
nepriaznivými environmentálnymi, 
sociálnymi a hospodárskymi dôsledkami, 
ďalšie posúdenie ich dostupnosti, 
prínosov a rizík je vhodné okrem iného v 
rámci prípravy politiky na obdobie po 
roku 2020. Súčasne sú potrebné ďalšie 
informácie o prínosoch konvenčných aj 
moderných biopalív v oblasti energetickej 
bezpečnosti, najmä ak sa na ich výrobu 
priamo alebo nepriamo používajú fosílne 
palivá. Komisia by sa mala poveriť 
predložením správy a prípadne návrhov 
Európskemu parlamentu a Rade vo 
vzťahu k týmto záležitostiam. Správa by 
mala zohľadňovať environmentálne, 
sociálne a hospodárske náklady 
príležitostí v prípade používania surovín 
na iné účely než výrobu biopalív 
a biokvapalín s cieľom zabezpečiť, aby sa 
v správe odrážali celkové pozitívne 
a negatívne dôsledky.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Vo všetkých členských štátoch musia 
byť konvenčné a moderné biopalivá  
konzistentnej a vysokej kvality dostupné 



na trhu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa 
by mala Komisia naliehavo udeliť jasný 
mandát Európskemu výboru pre 
normalizáciu (CEN), aby pripravil 
technické výkonnostné normy pre 
moderné biopalivá a koncové zmesi palív 
a prípadne zrevidoval normy pre 
konvenčné biopalivá s cieľom zaistiť, aby 
kvalita koncového palivového výrobku 
neznižovala výkonnosť v oblasti emisií 
CO2 ani celkovú prevádzkovú výkonnosť 
vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách 
a v súlade s oznámením z roku 2012 
s názvom Inovácie pre udržateľný rast: 
biohospodárstvo pre Európu a Plánom pre 
Európu efektívne využívajúcu zdroje, ktoré 
podporujú integrované a diverzifikované 
biorafinérie v celej Európe, by sa mali 
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) S cieľom zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách 
a v súlade s oznámením z roku 2012 
s názvom Inovácie pre udržateľný rast: 
biohospodárstvo pre Európu a Plánom pre 
Európu efektívne využívajúcu zdroje, ktoré 
podporujú integrované a diverzifikované 
biorafinérie v celej Európe, by sa mali 
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 alebo ktoré 
nemajú na životné prostredie taký vplyv, 
že by ohrozili miestne ekosystémy tým, že 
by potravinárskym plodinám uberali pôdu
a vodu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Mal by sa zlepšiť súlad medzi 
smernicou 98/70/ES, smernicou 
2009/28/ES a právnymi predpismi v iných 
oblastiach politiky Únie, aby sa využívali 
synergie a zvýšila právna istota.
Vymedzenia odpadu a zvyškov na účely 
smernice 98/70/ES a smernice 
2009/28/ES by sa mali zharmonizovať 
s tými, ktoré sú uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade¹. Toky odpadu a zvyškov uvedené 
v smernici 98/70/ES a smernici 
2009/28/ES by sa mali lepšie určiť 
prostredníctvom kódov odpadu uvedených 
v európskom zozname odpadov 
vytvorenom rozhodnutím Komisie 
2000/532/ES z 3. mája 2000 
nahradzujúcim rozhodnutie 94/3/ES, 
ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa 
článku 1 písm. a) smernice Rady 
75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie 
Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva 
zoznam nebezpečných odpadov podľa 
článku 1 ods. 4 smernice Rady 
91/689/EHS o nebezpečných odpadoch², 
aby sa uľahčilo uplatňovanie týchto 
smerníc príslušnými orgánmi v členských 
štátoch. Podpora biopalív a biokvapalín 
v súlade so smernicou 98/70/ES 
a smernicou 2009/28/ES by malabyť 
konzistentná cieľmi a zámerom smernice 
2008/98/ES. Aby sa dosiahol cieľ Únie 
spočívajúci v posune smerom 
k recyklujúcej spoločnosti, mala by sa 
v plnej miere vykonávať hierarchia 
odpadového hospodárstva uvedená 
v článku 4 smernice 2008/98/ES.
S cieľom uľahčiť to by sa malo 
používanie odpadu a zvyškov na výrobu 
biopalív a biokvapalín stať súčasťou 
plánov odpadového hospodárstva 
a programov predchádzania vzniku 
odpadu vytvorených členskými štátmi 
v súlade s kapitolou V smernice 
2008/98/ES. Uplatňovanie smernice 
98/70/ES a smernice 2009/28/ES by 



nemalo ohroziť úplné vykonávanie 
smernice 2008/98/ES.
_______________
¹ Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
² Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V rámci podpory rozvoja trhu 
s nosičmi energie 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 biopalív 
druhej generácie a moderných biopalív 
má potenciál na vytváranie zamestnanosti 
a rastu, najmä vo vidieckych oblastiach.
Energetická sebestačnosť a zabezpečenie 
dodávok energie do regiónov sú takisto 
cieľmi podpory trhov s energiou 
a palivami z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 183

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 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 6 % 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.



Pozmeňujúci návrh 133

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mali by sa poskytovať stimuly 
motivujúce na využívanie elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví 
dopravy. Okrem toho by sa mali podporiť 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti 
a úspor energie v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Členské štáty by mali mať možnosť 
investovať finančné prostriedky, ktoré 
v súčasnosti využívajú na úplné alebo 
čiastočné dosiahnutie svojho podielu 
energie z biopalív vyrábaných z obilnín a 
iných plodín bohatých na škrob, z plodín 
na výrobu cukru, z olejnín a iných 
pôdnych energetických plodín, do energie 
z obnoviteľných zdrojov, najmä veternej a 
slnečnej energie, energie prílivu 
a geotermálnej energie, ktoré preukázali 
svoju obnoviteľnosť a udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Dobrovoľné systémy uznávané 
Komisiou sú hlavné nástroje používané 
hospodárskymi subjektmi na preukázanie 
dodržiavania kritérií udržateľnosti 
uvedených v článku 7b smernice 98/70/ES 



a článku 17 smernice 2009/28/ES.
Chýbajú však kritériá, ktoré by tieto 
systémy museli plniť, aby uznanie získali.
Preto by sa mali určiť jednoznačnejšie 
pravidlá. Za systémy, ktoré sú v súlade 
s touto smernicou, by sa mali považovať 
len systémy, ktoré poskytujú účinné 
mechanizmy na zabezpečenie nezávislosti 
a spoľahlivosti auditov a zapojenia 
miestnych spoločenstiev a pôvodného 
obyvateľstva. Tieto systémy by okrem toho 
mali zahŕňať jednoznačné a prísne 
pravidlá vylučujúce dodávky biopalív 
a biokvapalín zo systému v prípade 
nedodržania jeho podmienok. V záujme 
monitorovania a presadzovania účinného 
fungovania systémov by Komisia mala 
mať možnosť prístupu ku všetkým 
relevantným dokumentom, ktoré 
vyvolávajú obavy z nesprávnych postupov, 
a možnosť tieto dokumenty zverejniť.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) Smernica 98/70/ES a smernica 
2009/28/ES neobsahujú žiadne 
ustanovenia o procese uznávania týchto 
dobrovoľných systémov, a teda 
nezaručujú účinnosť pri zabezpečovaní 
dodržiavania kritérií udržateľnosti a 
transparentnosť. Preto je na mieste, aby 
Komisia stanovila povinné minimálne 
požiadavky na to, aby sa tieto systémy 
mohli považovať za systémy, pri ktorých 
je predpoklad plnenia kritérií 
udržateľnosti.



Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11d) Využívanie pôdy na pestovanie 
východiskových surovín pre biopalivá by 
nemalo viesť k presídleniu miestnych 
spoločenstiev a pôvodného obyvateľstva.
Preto treba zaviesť osobitné opatrenia na 
ochranu pôdy pôvodného obyvateľstva.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11e) V smerniciach 98/70/ES 
a 2009/28/ES sa stanovuje rozličné 
zaobchádzanie so surovinami podľa toho, 
či sú zatriedené ako odpad, zvyšky alebo 
vedľajšie produkty. Vymedzenie týchto 
kategórií, ktoré v súčasnosti chýba, však 
spôsobuje neistotu, ktorá môže byť 
prekážkou pre riadne uplatňovanie 
a dodržiavanie. Mal by sa teda zostaviť 
orientačný zoznam surovín v každej 
jednotlivej kategórii.

Pozmeňujúce návrhy 29 a 139

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme splnenia cieľa týkajúceho 
sa energie z obnoviteľných zdrojov v 
odvetví dopravy pri súčasnej 
minimalizácii nepriaznivých dôsledkov 
zmeny využívania pôdy by sa mali 
podporovať elektrická energia z 
obnoviteľných zdrojov, zmena spôsobu 
dopravy, intenzívnejšie využívanie 



verejnej dopravy a energetická 
efektívnosť. V súlade s bielou knihou 
o doprave by sa teda členské štáty mali 
usilovať o zvýšenie energetickej účinnosti 
a zníženie celkovej spotreby energie 
v doprave a zároveň o podporu prenikania 
vozidiel na elektrický pohon na trh 
o začlenenie elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov do systémov 
dopravy.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Keďže ciele tejto smernice, a to 
zabezpečenie jednotného trhu palív pre 
cestnú dopravu a necestné pojazdné stroje
a zabezpečenie dodržiavania minimálnych 
úrovní ochrany životného prostredia pred 
následkami používania tohto paliva, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale možno 
ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia 
môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity ustanovenou v článku 5 
Zmluvy o fungovaní Európskej únii.
V súlade so zásadou proporcionality 
ustanovenou v uvedenom článku táto 
smernica neprekračuje rámec nevyhnutný 
na dosiahnutie týchto cieľov.

(15) Ciele tejto smernice by mali 
zabezpečiť jednotný trh palív pre odvetvie 
dopravy a dodržiavanie minimálnych 
úrovní ochrany životného prostredia, ako 
aj zabrániť nepriaznivým vplyvom na 
potravinovú bezpečnosť a práva na 
využívanie pôdy v súvislosti s výrobou 
a využívaním takéhoto paliva. Keďže tieto 
ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni jednotlivých členských štátov, ale 
možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity stanovenou v 
článku 5 Zmluvy Európskej únii. V súlade 
so zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedenom článku táto smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 2 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Do článku 2 sa dopĺňa tento bod:



„9a. „nepotravinový celulózový materiál“ 
znamená pôdne nepotravinové 
energetické plodiny pestované na účely 
výroby bioenergie vrátane ozdobnice, 
iných energetických tráv, určitých odrôd 
ciroku a priemyselného konope, ale nie 
plodiny s vysokým obsahom lignínu, ako 
sú stromy.“

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 2 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Do článku 2 sa dopĺňa tento bod:
„9b. „nepotravinový lignocelulózový 
materiál“ sú pôdne drevité energetické 
plodiny, ako sú drevinové plantážové 
energetické porasty s rýchlou rotáciou 
a lesnícke výrobky s rýchlou rotáciou.“

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 b (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 2 – bod 9 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1b. Do článku 2 sa dopĺňa tento bod:
„9c. „priama zmena využívania pôdy“ je 
akákoľvek zmena vo využívaní časti pôdy 
z jednej zo šiestich kategórií pôdnej 
pokrývky podľa IPCC (lesná pôda, orná 
pôda, pasienky, mokrade, sídla, iná pôda) 
na inú alebo na siedmu kategóriu pre 
trvácne plodiny, ktoré zahŕňajú najmä 
viacročné plodiny, ktorých kmene sa 
väčšinou nezberajú každoročne, ako 
napríklad drevinové plantážové 
energetické porasty s rýchlou rotáciou a 



palma olejná.“

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 c (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 2 – bod 9 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1c. Do článku 2 sa dopĺňa tento bod:
„9d. „kvapalné a plynné palivá z 
obnoviteľných zdrojov nebiologického 
pôvodu“ sú kvapalné a plynné palivá iné 
ako biopalivá, ktorých energetický obsah 
pochádza z obnoviteľných zdrojov energie 
iných ako biomasa a ktoré sa používajú 
v doprave.“

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 d (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1d. V článku 3 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Členské štáty vyžadujú od 
dodávateľov, aby zabezpečili, že sa do 
konca roku 2018 bude uvádzať na trh 
benzín s maximálnym obsahom kyslíka 
2,7 % a maximálnym obsahom etanolu 5 
%, a pokiaľ to považujú za potrebné, 
môžu vyžadovať uvádzanie takéhoto 
benzínu na trh počas dlhšieho obdobia.
Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spotrebiteľom poskytli náležité 
informácie o obsahu biopaliva v benzíne, 
a najmä informácie o náležitom 
používaní rôznych benzínových zmesí 
priamo pri stojane na čerpacej stanici.
V tomto smere sa na všetkých čerpacích 
staniciach v Únii dodržiavajú 



odporúčania v oblasti značenia z normy 
EN228:2012.“

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 e (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1e. V článku 4 ods. 1 sa tretí pododsek 
nahrádza takto:
„Ak podiel FAME v nafte presiahne 7 % 
objemu, členské štáty zabezpečia, aby sa 
spotrebiteľom poskytli náležité 
informácie o obsahu FAME priamo pri 
stojane na čerpacej stanici.“

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 a – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade dodávateľov biopalív na 
využitie v leteckej doprave členské štáty 
povolia, aby si takýto dodávatelia mohli 
zvoliť možnosť prispieť k záväzku 
znižovania emisií stanovenému v odseku 2 
v rozsahu, v ktorom dodané biopalivá 
spĺňajú kritériá udržateľnosti uvedené v 
článku 7b.“

Pozmeňujúci návrh 184/REV

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-aa) v odseku 2 sa dopĺňa tento 
pododsek:
Členské štáty zabezpečia, aby maximálny 
podiel biopalív vyrábaných z obilnín a 
iných plodín bohatých na škrob, plodín na 
výrobu cukru a olejnín alebo plodín 
určených na výrobu energie na účel zhody 
s cieľom uvedeným v prvom pododseku 
neprekročil maximálny podiel stanovený 
v článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.“

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 b – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek:
„4a. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa nesmú 
vyrábať zo surovín získaných z pôdy, ak 
sa nedodržia práva tretích strán týkajúce 
sa využívania pôdy a vlastníckeho práva k 
nej, ktoré zahŕňajú okrem iného ich 
dobrovoľný predchádzajúci a 
informovaný súhlas a účasť inštitúcií, 
ktoré ich zastupujú.“

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno b b (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 b – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) v odseku 7 sa prvá veta druhého 
pododseku nahrádza takto:



„Komisia každé dva roky predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o vplyve zvýšeného dopytu po 
biopalivách na sociálnu udržateľnosť v 
Únii a tretích krajinách, o príspevku 
výroby biopalív k zníženiu nedostatku 
rastlinných bielkovín v Únii a o vplyve 
politiky Únie v oblasti biopalív na 
dostupnosť potravín za prijateľné ceny, 
najmä pre ľudí [...] v rozvojových 
krajinách, a o [...] všeobecných otázkach 
týkajúcich sa rozvoja.“

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 a  – písmeno a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 c – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v odseku 3 sa tretí pododsek nahrádza 
takto:
Komisia v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 
stanoví zoznam vhodných a relevatných 
informácií uvedených v prvých dvoch 
pododsekoch. Snaží sa zabezpečiť 
maximálne dodržiavanie podstatných 
požiadaviek tohto odseku a zároveň 
minimalizovať nadmernú administratívnu 
záťaž subjektov, najmä tých menších.“

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 a  – písmeno b (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 c – odsek 3 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa piaty pododsek nahrádza 
takto:
„Členské štáty predložia Komisii v 
súhrnnej forme informácie uvedené v 



prvom pododseku tohto odseku vrátane 
správ vypracovaných nezávislými 
audítormi. Komisia tieto informácie 
zverejní na platforme transparentnosti 
uvedenej v článku 24 smernice 
2009/28/ES.“

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 a  – písmeno c (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 c – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:
„1. Únia sa usiluje uzatvárať s tretími 
krajinami dvojstranné alebo 
mnohostranné dohody, ktoré obsahujú 
povinné záväzky týkajúce sa ustanovení o 
kritériách udržateľnosti 
zodpovedajúcich kritériám stanoveným 
v tejto smernici. Týmito dohodami by sa 
tiež mali stanoviť pravidlá s cieľom 
zaistiť, aby colné postupy tretích krajín 
neviedli k podvodom spojeným s dovozom 
a vývozom biopalív a biokvapalín, ako aj 
ustanovenia o uľahčení obchodu. Únia sa 
taktiež usiluje uzatvárať s tretími 
krajinami dohody, ktoré obsahujú záväzky 
týkajúce sa ratifikácie a presadzovania 
dohovorov MOP a mnohostranných 
environmentálnych dohovorov uvedených 
v článku 7b ods. 7. Ak Únia uzavrela 
dohody obsahujúce povinné záväzky 
týkajúce sa ustanovení o otázkach, na 
ktoré sa vzťahujú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 7b ods. 2 až 5, 
Komisia môže rozhodnúť, že tieto 
dohody preukazujú, že biopalivá a 
biokvapaliny vyrobené zo surovín 
vypestovaných v týchto krajinách 
spĺňajú príslušné kritériá udržateľnosti.
Pri uzatváraní týchto dohôd sa venuje 
osobitná pozornosť opatreniam 
prijatým na ochranu oblastí, ktoré 



zabezpečujú základné služby 
ekosystému v kritických situáciách (ako 
je ochrana povodia a regulácia erózie), a 
na ochranu pôdy, vody a ovzdušia, ako 
aj nepriamym zmenám vo využívaní 
pôdy, obnove znehodnotenej pôdy, 
zabraňovaniu nadmernej spotrebe vody 
v oblastiach s nedostatkom vody a 
prvkom uvedeným v článku 7b ods. 7 
druhom pododseku.“

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 a  – písmeno d (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 c – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) dopĺňa sa tento odsek:
„9a. Do [jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
ktorej posúdi fungovanie dohôd alebo 
dobrovoľných systémov, v súvislosti s
ktorými bolo prijaté rozhodnutie podľa 
odseku 4, a určí najlepšie postupy. Správa 
vychádza z najlepších dostupných 
informácií, a to aj získaných z konzultácií 
so zainteresovanými stranami, 
a z praktických skúseností pri uplatňovaní 
dohôd alebo systémov. V správe sa 
zohľadňujú príslušné medzinárodne 
uznávané normy a usmernenia vrátane 
tých, ktoré vypracovali Medzinárodná 
organizácia pre normalizáciu a združenie 
ISEAL. Vo vzťahu ku každej dohode a 
každému systému sa v správe okrem iného 
analyzuje:
– nezávislosť, podoba a frekvencia 
auditov;
– dostupnosť a skúsenosti pri uplatňovaní 
metód v oblasti odhaľovania a riešenia 
prípadov nedodržiavania predpisov;
– transparentnosť, a to najmä v súvislosti 
s dostupnosťou systému, dostupnosťou 



prekladov do úradných jazykov krajín a 
regiónov, z ktorých suroviny pochádzajú, 
dostupnosťou zoznamu certifikovaných 
subjektov a príslušných osvedčení a 
dostupnosťou audítorských správ;
– zapojenie zainteresovaných strán, najmä 
pokiaľ ide o konzultácie s pôvodnými a 
miestnymi spoločenstvami počas prípravy 
a revízie systému, ako aj počas auditov;
– celková spoľahlivosť systému, a to 
najmä z hľadiska pravidiel v oblasti 
akreditácie, kvalifikácie a nezávislosti 
audítorov a relevantných orgánov v rámci 
systému;
– trhová aktualizácia systému.
Ak je to vo svetle správy vhodné, Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh na zmenu ustanovení tejto 
smernice, ktoré sa týkajú dobrovoľných 
systémov, s cieľom presadzovať najlepšie 
postupy.“

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 a – písmeno e (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 c – odsek 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dopĺňa sa tento odsek:
„9b. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podrobných pravidiel 
nezávislej kontroly a certifikácie 
dodržiavania hierarchie odpadového 
hospodárstva stanovenej v článku 4 
smernice 2008/98/ES. Tieto delegované 
akty sa prijmú do 30. júna 2016.“

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)



Smernica 98/70/ES
Článok 7 d – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
Na účely článku 7a sa od roku 2020 
emisie skleníkových plynov z biopalív 
počas životného cyklu vypočítajú 
pripočítaním príslušnej hodnoty z prílohy 
V k výsledku získanému podľa prvého 
pododseku.“

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno -a a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 7 d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) vkladá sa tento odsek:
„1a. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa začlenenia postupu na výpočet 
emisií skleníkových plynov z kvapalných a 
plynných palív z obnoviteľných zdrojov
nebiologického pôvodu do prílohy IV na 
účely overenia, či spĺňajú požiadavky 
článku 7b. Tieto delegované akty sa 
prijmú do 31. decembra 2015.“

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7 d – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2012 a potom každé dva roky spracuje
správu o odhadnutých typických 
a štandardných hodnotách v prílohe IV 
časti B a E a mimoriadnu pozornosť bude 

5. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2012 a potom každé dva roky vypracuje
a uverejní správu o odhadnutých typických 
a štandardných hodnotách v prílohe IV 
časti B a E, pričom mimoriadnu pozornosť 



venovať emisiám skleníkových plynov 
z dopravy a spracovateľskej výroby.

venuje emisiám skleníkových plynov 
z dopravy a spracovateľskej výroby.

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy V 
technickému a vedeckému pokroku vrátane 
preskúmania navrhovaných hodnôt 
nepriamej zmeny využívania pôdy v 
prípade skupín plodín; zavedenia nových 
hodnôt na ďalších úrovniach rozdelenia; 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmanie kategórií, 
v ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a rozvoj faktorov pre 
východiskové suroviny z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

6. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy 
V technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných hodnôt 
nepriamej zmeny využívania pôdy v 
prípade skupín plodín. Na účely 
vyhodnotenia ekonomických modelov 
používaných na odhadnutie takýchto 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
Komisia do svojho preskúmania zahrnie 
najnovšie dostupné informácie týkajúce 
sa kľúčových predpokladov 
ovplyvňujúcich výsledky modelovania 
vrátane zmeraných trendov v 
poľnohospodárskych výnosoch a 
produktivite, alokácii vedľajších 
produktov a pozorovaných globálnych 
mier zmeny využívania pôdy 
a odlesňovania. Komisia zaistí, aby boli do 
takéhoto procesu preskúmania zapojené 
zainteresované strany. Prvé takéto 
preskúmanie sa ukončí najneskôr do 30. 
júna 2016.
Ak je to vhodné, Komisia navrhne nové
hodnoty nepriamej zmeny využívania pôdy
na ďalších úrovniach rozdelenia; 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmanie kategórií, 
v ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a rozvoj faktorov pre 
východiskové suroviny z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.



Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7 d – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dopĺňa sa tento odsek:
„8a. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia podrobných 
vymedzení vrátane technických 
špecifikácií požadovaných pre kategórie 
uvedené v bode 9 časti C prílohy IV.“

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Komisia by mala kontrolovať 
výkonnosť biopalív za všetkých 
meteorologických podmienok, ktoré sa 
v Únii vyskytujú, aby sa zaistilo, že kvalita 
biopalív používaných vo vozidlách nevedie 
ku zhoršovaniu emisií znečisťujúcich 
látok, emisií CO2 ani celkovej výkonnosti 
vozidla.
V prípade potreby je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 10a 
prijať delegované akty týkajúce sa 
prispôsobenia prílohy I alebo II tejto 
smernice technickému a vedeckému 
pokroku s cieľom zaviesť konkrétne 
parametre, testovacie limity a testovacie 
metódy.“

Pozmeňujúci návrh 149



Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7 , článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 platí
na neurčité obdobie odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 7 a 8b, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 sa 
udeľuje na dobu neurčitú od dátumu
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6, 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
neskorším dňom, ktorý je v ňom určený.
Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných 
aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 7 a 8b, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo neskorším dňom, 
ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď 
po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7a 
ods. 5, článku 7b ods. 3 druhého 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6, a 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 nadobúda
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto
lehoty Európsky parlament a Rada
informujú Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7a 
ods. 5, článku 7b ods. 3 druhého 
pododseku, článku 7d ods. 5, 7 a 8b, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.



Pozmeňujúci návrh 69

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pa) „nepotravinový celulózový materiál“ 
sú pôdne nepotravinové energetické 
plodiny pestované na účely výroby 
bioenergie vrátane ozdobnice, iných 
energetických tráv, určitých odrôd ciroku 
a priemyselného konope, ale nie plodiny 
s vysokým obsahom lignínu, ako sú 
stromy.“

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno p b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pb) „nepotravinový lignocelulózový 
materiál“ sú pôdne drevité energetické 
plodiny, ako sú drevinové plantážové 
energetické porasty s rýchlou rotáciou 
a lesnícke výrobky s rýchlou rotáciou.“

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 c (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno p c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pc) „vedľajšie produkty“ sú suroviny, 
ktoré majú trhovú hodnotu alebo 



alternatívne využitie a materiály, ktoré 
predstavujú významný výsledok procesu, 
pokiaľ ide o ekonomickú hodnotu alebo 
ak bol hlavný proces zámerne upravený 
tak, aby produkoval väčšie množstvo alebo 
inú kvalitu materiálu na úkor hlavného 
produktu.“

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 d (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno p d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pd) „kvapalné a plynné palivá z 
obnoviteľných zdrojov nebiologického 
pôvodu“ sú kvapalné a plynné palivá iné 
ako biopalivá, ktoré sú získané z 
obnoviteľných zdrojov energie 
a používajú sa v doprave.“

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 e (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno p f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1e. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pf) „priama zmena využívania pôdy“ je 
akákoľvek zmena vo využívaní časti pôdy 
z jednej zo šiestich kategórií pôdnej 
pokrývky podľa IPCC (lesná pôda, orná 
pôda, pasienky, mokrade, sídla, iná pôda) 
na inú alebo na siedmu kategóriu pre 
trvácne plodiny, ktoré zahŕňajú najmä 
viacročné plodiny, ktorých kmene sa 
väčšinou nezberajú každoročne, ako 
napríklad drevinové plantážové 
energetické porasty s rýchlou rotáciou a 



palma olejná.“

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno 1 f (nové)
Smernica 2009/28/ES 
Článok 2 – písmeno p g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1f. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pg)„zachytávanie a využívanie uhlíka na 
dopravné účely“ je proces, ktorým sa 
zachytávajú plynové toky z odpadu 
a zvyškov bohaté na uhlík (CO/CO2) 
z neobnoviteľných zdrojov energie 
a menia sa na palivá, ktoré sa používajú 
v odvetví dopravy;“

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 g (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno p h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1g. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„ph) „zvyšok po spracovaní“ je látka, 
ktorá nie je konečným produktom, 
ktorého výroba je priamym cieľom 
výrobného procesu. Nie je primárnym 
cieľom výrobného procesu a proces nebol 
zámerne pozmenený tak, aby sa v ňom 
vyrábala táto látka.“

Pozmeňujúci návrh 152/REV

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – body -i a -ii (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) v prvom odseku sa dopĺňa táto veta:
„Každý členský štát zabezpečí, aby jeho 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
v prípade benzínu v roku 2020 
predstavoval aspoň 7,5 % z konečnej 
spotreby energie v prípade benzínu 
v danom členskom štáte.
-ii) za prvý pododsek sa dopĺňajú tieto 
pododseky:
„V roku 2016 bude najmenej 0,5 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
predstavovať energia z moderných 
biopalív.
V roku 2020 bude najmenej 2,5 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
predstavovať energia z moderných 
biopalív.

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c – bod ii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – 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 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
plodín na výrobu cukru, olejnín a iných 
energetických plodín pestovaných na pôde
v roku 2020 väčší než 6 % konečnej 
spotreby energie v doprave;

Podiel energie z moderných biopalív 
uvedených v častiach A a C prílohy IX 
musí v roku 2020 predstavovať aspoň 
2,5 % konečnej spotreby energie 
v doprave.



Pozmeňujúci návrh 185

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za podiel, ktorý tvoria: „(e) Za podiel, ktorý tvoria:

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

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

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

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

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

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

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii).

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii).

S cieľom minimalizovať riziko 
viacnásobného uplatnenia jednotlivých 
dodávok v Únii sa členské štáty a Komisia 
usilujú o posilnenie spolupráce medzi 
vnútroštátnymi systémami a medzi 
vnútroštátnymi systémami 
a dobrovoľnými systémami vytvorenými 
podľa článku 18, ktorá v prípade potreby 
zahŕňa aj výmenu údajov. Aby sa 
zabránilo zámernej úprave surovín 
s cieľom ich zaradenia do prílohy IX, 
členské štáty podporujú vývoj a využívanie 
systémov, ktorými sa sledujú východiskové 
suroviny a výsledné biopalivá v celom 
hodnotovom reťazci. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa v prípade zistenia 
podvodu podnikli primerané kroky.

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 

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“

pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX“ 

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Dopĺňa sa tento odsek 4a:
„4a. Do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
Komisia vydá odporúčania ďalších 
opatrení, ktoré môžu členské štáty 
uskutočniť na presadenie a podporu 
energetickej účinnosti a energetických 
úspor v doprave. Odporúčania zahŕňajú 
odhady množstva energie, ktoré možno 
ušetriť zavedením každého z týchto 
opatrení. Množstvo energie zodpovedajúce 
opatreniam zavedeným členským štátom 
sa zohľadňuje na účely výpočtu 
uvedeného v písmene b).“

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 3a:
„3a. Každý členský štát zverejní a oznámi 
Komisii do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
dokument s prognózou, v ktorom uvedie 
ďalšie opatrenia, ktoré plánuje 
uskutočniť v súlade s článkom 3 ods. 4a.“



Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V článku 15 ods. 2 sa štvrtý pododsek 
nahrádza takto:
„Potvrdenie o pôvode nezohráva žiadnu 
úlohu z hľadiska dodržiavania článku 3 
ods. 1 členským štátom. Prevody 
potvrdení o pôvode, samostatne alebo 
spoločne s fyzickým prenosom energie, 
nemajú žiaden vplyv na rozhodnutie 
členských štátov využívať štatistické 
prenosy, spoločné projekty alebo 
spoločné systémy podpory na účely 
plnenia cieľov, alebo na výpočet hrubej 
konečnej spotreby energie z 
obnoviteľných zdrojov v súlade s 
článkom 5.“

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa úvodná časť prvého 
pododseku nahrádza takto:
„1. Bez ohľadu na to, či sa suroviny 
vypestovali na území Spoločenstva alebo 
mimo neho, sa energia z biopalív a 
biokvapalín zohľadňuje na účely 
uvedené v písmenách a), b) a c), iba ak 
spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti 
uvedené v odsekoch 2 až 7 a nepresahujú 
príspevky stanovené v článku 3 ods. 4 
písm. d):“



Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 4 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek:
„4e. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) 
a c) sa nesmú vyrábať zo surovín 
získaných z pôdy, ak sa nedodržia práva 
tretích strán týkajúce sa využívania pôdy 
a vlastníckeho práva k nej, ktoré zahŕňajú 
okrem iného ich dobrovoľný 
predchádzajúci a informovaný súhlas 
a účasť inštitúcií, ktoré ich zastupujú.“

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b b (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vkladá sa tento odsek:
„5a. Suroviny používané na biopalivá 
a biokvapaliny na účely uvedené v odseku 
1 sa vyrábajú prostredníctvom 
udržateľných pôdohospodárskych 
postupov.“

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 18 sa vkladá tento odsek:



„2a. Eurostat zhromažďuje a zverejňuje 
podrobné informácie súvisiace s 
obchodom o biopalivách vyrábaných z 
potravinárskych plodín, ako sú obilniny a 
iné plodiny bohaté na škrob, plodiny na 
výrobu cukru a olejnín. Dostupné 
informácie tvoria rozčlenené obchodné 
údaje pre etanol a bionaftu, keďže 
súčasné údaje sa zverejňujú v súhrnnom 
formáte s dovozom a vývozom etanolu 
a bionafty v spoločnom súbore údajov 
s názvom „biopalivá“. Údaje o dovoze 
a vývoze obsahujú určenie typu 
a množstva biopalív dovážaných 
a spotrebúvaných členskými štátmi. Údaje 
taktiež zahŕňajú krajinu pôvodu alebo 
krajinu vyvážajúcu tieto produkty do 
Únie. Údaje o dovoze a vývoze 
biologických východiskových surovín 
alebo čiastočne spracovaných produktov 
sa zlepšia tým, že Eurostat zhromažďuje a 
zverejňuje informácie o dovoze alebo 
vývoze východiskových surovín, type 
a krajine pôvodu, vrátane východiskových 
surovín, s ktorými sa obchoduje na 
vnútornom trhu alebo s ktorými sa 
obchoduje čiastočne.“

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. V článku 18 sa vkladá tento odsek:
„2b. Eurostat zhromažďuje a zverejňuje 
podrobné informácie o zamestnanosti 
týkajúce sa počtu, trvania a miezd 
spojených s priamymi, nepriamymi 
a umelo vytvorenými pracovnými 
miestami, ktoré vytvára biopalivový 
priemysel Únie. Európska komisia by 
mala vypracovať dohodnutú metodiku na 
meranie pracovných miest, pomocou 



ktorej by sa mala systematicky 
vyhodnocovať a monitorovať úroveň 
zamestnanosti v členských štátoch a na 
úrovni Únie. Údaje o zamestnanosti by sa 
mali rozdeliť podľa odvetví etanolu a 
bionafty a mali by jasne uvádzať pozíciu 
pracovného miesta v rámci 
dodávateľského reťazca pre biopalivá.
V súčasnosti nie sú údaje o zamestnanosti 
súvisiacej s biopalivami zahrnuté v 
oficiálnych štatistikách, pričom odhady 
zamestnanosti, ktoré majú tvorcovia 
politiky k dispozícii, sa líšia v závislosti od 
predmetnej definície alebo metodiky 
použitej v konkrétnej štúdii, použitého 
postupu výpočtu pracovných miest a 
rozsahu, do akého tieto štúdie spájajú 
poľnohospodársku činnosť s odvetvím 
biopalív. Formálny proces, ktorý vyžaduje, 
aby údaje o zamestnanosti boli podložené 
podkladovými údajmi a transparentnými 
predpokladmi, by zlepšil dostupnosť 
informácií.“

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 c (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. V článku 18 ods. 4 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:
„4. Únia sa usiluje uzatvárať s tretími 
krajinami dvojstranné alebo 
mnohostranné dohody, ktoré obsahujú 
povinné záväzky týkajúce sa ustanovení o 
kritériách udržateľnosti 
zodpovedajúcich kritériám stanoveným 
v tejto smernici. Týmito dohodami by sa 
tiež mali stanoviť pravidlá s cieľom 
zaistiť, aby colné postupy tretích krajín 
neviedli k podvodom spojeným s dovozom 
a vývozom biopalív a biokvapalín, ako aj 
ustanovenia o uľahčení obchodu. Únia sa 
taktiež usiluje uzatvárať s tretími 



krajinami dohody, ktoré obsahujú záväzky 
týkajúce sa ratifikácie a presadzovania 
dohovorov MOP a mnohostranných 
environmentálnych dohovorov uvedených 
v článku 17 ods. 7. Ak Únia uzavrela 
dohody obsahujúce povinné záväzky 
týkajúce sa ustanovení o otázkach, na 
ktoré sa vzťahujú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 17 ods. 2 až 7, 
Komisia môže rozhodnúť, že tieto 
dohody preukazujú, že biopalivá a 
biokvapaliny vyrobené zo surovín 
vypestovaných v týchto krajinách 
spĺňajú príslušné kritériá udržateľnosti.
Pri uzatváraní týchto dohôd sa venuje 
osobitná pozornosť opatreniam 
prijatým na ochranu oblastí, ktoré 
zabezpečujú základné služby 
ekosystému v kritických situáciách (ako 
je ochrana povodia a regulácia erózie), a 
na ochranu pôdy, vody a ovzdušia, ako 
aj nepriamym zmenám vo využívaní 
pôdy, obnove znehodnotenej pôdy, 
zabraňovaniu nadmernej spotrebe vody 
v oblastiach s nedostatkom vody a 
prvkom uvedeným v článku 17 ods. 7 
druhom pododseku.“

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné 
vnútroštátne alebo medzinárodné systémy 
ustanovujúce normy pre výrobu produktov 
z biomasy obsahujú presné údaje na účely 
článku 17 ods. 2 alebo sa v nich 
preukazuje, že dodávky biopalív alebo 
biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 17 ods. 3 až 5. Komisia 
môže rozhodnúť, že tieto systémy budú 
obsahovať presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 

Komisia rozhodne, že dobrovoľné 
vnútroštátne alebo medzinárodné systémy 
ustanovujúce normy pre výrobu produktov 
z biomasy obsahujú presné údaje na účely 
článku 17 ods. 2 alebo sa v nich 
preukazuje, že dodávky biopalív alebo 
biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 17 ods. 3 až 5a a že 
žiadne suroviny neboli zámerne upravené 
tak, aby sa na ne vzťahoval článok 3 
ods. 4 písm. e) body (i) až (iii). Komisia 
môže rozhodnúť, že tieto systémy budú 



základné služby ekosystému v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia 
a regulácia erózie), na ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody 
v oblastiach s nedostatkom vody 
a o prvkoch uvedených v článku 17 ods. 7 
druhom pododseku. Komisia môže na 
účely článku 17 ods. 3 písm. b) bod ii) 
uznať aj oblasti určené na ochranu 
vzácnych alebo ohrozených ekosystémov 
alebo druhov uznaných medzinárodnými 
dohodami alebo zaradených na zoznamy 
vypracované medzivládnymi 
organizáciami alebo Medzinárodnou úniou 
pre ochranu prírody.

obsahovať presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné služby ekosystému v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia 
a regulácia erózie), na ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody 
v oblastiach s nedostatkom vody 
a o prvkoch uvedených v článku 17 ods. 7 
druhom pododseku. Komisia môže na 
účely článku 17 ods. 3 písm. b) bodu ii) 
uznať aj oblasti určené na ochranu 
vzácnych alebo ohrozených ekosystémov 
alebo druhov uznaných medzinárodnými 
dohodami alebo zaradených na zoznamy 
vypracované medzivládnymi 
organizáciami alebo Medzinárodnou úniou 
pre ochranu prírody.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 18 ods. 4 sa za druhý 
pododsek dopĺňa tento pododsek:
„Komisia a členské štáty zabezpečujú 
vzájomné uznávanie systémov overovania, 
ktoré zaručujú dodržiavanie kritérií 
udržateľnosti pre biopalivá 
a biokvapaliny, ak boli príslušné systémy 
vytvorené v súlade s touto smernicou.“

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 9 a (nový)



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. V článku 18 sa dopĺňa tento odsek:
„9a. Do troch rokov [od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej posúdi fungovanie dobrovoľných 
systémov, v súvislosti s ktorými bolo 
prijaté rozhodnutie podľa odseku 4, a určí 
najlepšie postupy. Správa vychádza 
z najlepších dostupných informácií 
vrátane informácií získaných z konzultácií 
so zainteresovanými stranami, 
a z praktických skúseností pri uplatňovaní 
systémov. Správa zohľadňuje vývoj 
príslušných medzinárodne uznávaných 
noriem a usmernení, vrátane tých, ktoré 
vypracovali Medzinárodná organizácia 
pre normalizáciu a združenie ISEAL.
V súvislosti s každým systémom správa 
okrem iného analyzuje:
– nezávislosť, podobu a frekvenciu 
auditov;
– dostupnosť a skúsenosti pri uplatňovaní 
metód v oblasti odhaľovania a riešenia 
prípadov nedodržiavania predpisov;
– transparentnosť, a to najmä vo vzťahu 
k dostupnosti systému, dostupnosti 
prekladov do úradných jazykov krajín 
a regiónov, z ktorých suroviny 
pochádzajú, dostupnosti zoznamu 
certifikovaných subjektov a príslušných 
osvedčení, dostupnosti audítorských 
správ;
– zapojenie zainteresovaných subjektov, 
najmä pokiaľ ide o konzultácie 
s pôvodným obyvateľstvom a miestnymi 
spoločenstvami počas prípravy a revízie 
systému, ako aj počas auditov;
– celkovú spoľahlivosť systému, a to 
najmä z hľadiska pravidiel v oblasti 
akreditácie, kvalifikácie a nezávislosti 
audítorov a relevantných orgánov v rámci 
systému;
– trhovú aktualizáciu systému.



Ak je to vzhľadom na správu vhodné, 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrh na úpravu kritérií 
uvedených v článku 18 ods. 5.“

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) vkladá sa tento odsek:
„1a. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 25b prijímať delegované akty 
týkajúce sa začlenenia postupu na výpočet 
emisií skleníkových plynov z kvapalných a 
plynných palív z obnoviteľných zdrojov 
nebiologického pôvodu do prílohy V na 
účely overenia, či spĺňajú požiadavky 
článku 17. Tieto delegované akty sa 
prijmú do 31. decembra 2015.“

Pozmeňujúce návrhy 107 a 190

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy VIII technickému 
a vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív a rozvoj faktorov pre 
východiskové suroviny z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy VIII technickému 
a vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín. 
Na účely vyhodnotenia ekonomických 
modelov používaných na odhadnutie 
takýchto hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy Komisia do svojho 
preskúmania zahrnie najnovšie dostupné 
informácie týkajúce sa kľúčových 
predpokladov ovplyvňujúcich výsledky 



materiálu. modelovania vrátane zmeraných trendov v 
poľnohospodárskych výnosoch a 
produktivite, alokácii vedľajších 
produktov a pozorovaných globálnych 
mier zmeny využívania pôdy 
a odlesňovania. Komisia zaistí, aby boli do 
takéhoto procesu preskúmania zapojené 
zainteresované strany. Prvé takéto 
preskúmanie sa ukončí najneskôr do 30. 
júna 2016.
Ak je to vhodné, Komisia navrhne nové
hodnoty nepriamej zmeny využívania pôdy
na ďalších úrovniach rozdelenia; 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív a rozvoj faktorov pre 
východiskové suroviny z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 25b prijímať delegované akty 
s cieľom stanoviť v prílohe VIII hodnoty 
emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy pre východiskové 
suroviny z nepotravinového celulózového 
a lignocelulózového materiálu, pričom 
tieto hodnoty začlení do metódy výpočtu 
vplyvu biopalív a biokvapalín na 
skleníkové plyny, ktorá je stanovená 
v tomto článku. Tieto delegované akty sa 
prijmú do 30. júna 2016.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh smernice
Článok 2 – bod 9 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 23 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. V článku 23 sa vkladá tento odsek:
„8a. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2015 predloží správu o pozitívnych 
a negatívnych environmentálnych a 
hospodárskych vplyvoch biopalív 
vyrábaných z odpadu, zvyškov, vedľajších 



produktov alebo východiskových surovín, 
ktoré nevyužívajú pôdu. Do 
posudzovaných environmentálnych 
vplyvov sa zahrnú emisie skleníkových 
plynov, biodiverzita, voda a úrodnosť 
pôdy. Zohľadnia sa možné alebo stratené 
prínosy týchto východiskových surovín pri 
inom použití, najmä na produkciu 
výrobkov. Do posudzovaných 
hospodárskych vplyvov sa zahrnú výrobné 
náklady, náklady príležitostí pri využívaní 
týchto východiskových surovín na iné 
účely, ako aj energetická návratnosť 
investícií počas celého životného cyklu, 
ktorú možno dosiahnuť využívaním týchto 
surovín na výrobu moderných biopalív 
a biokvapalín.“

Pozmeňujúci návrh 111

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, účinnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov vyplývajúcich
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
spojenej s výrobou biopaliva a biokvapalín.
K správe sa v prípade potreby pripojí
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.

Správa tiež zahŕňa 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.
Správa zahŕňa posúdenie dostupnosti 
takýchto biopalív a ich 
environmentálnych, ekonomických a 
sociálnych dosahov. Správa okrem iného 
posudzuje vplyv výroby biopalív na 
dostupnosť drevnej suroviny a na 
odvetvia využívajúce biomasu.
K správe sa v prípade potreby pripojí 
legislatívny návrh na stanovenie 
vhodných kritérií udržateľnosti pre 
biopalivá z východiskových surovín 
nevyužívajúcich pôdu a 
z nepotravinárskych plodín.
Investori zohľadnia skutočnosť, že 
technológie na výrobu biopalív sa stále 
vyvíjajú a že v neskoršej fáze sa môžu 
prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie 
negatívnych vplyvov.

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh smernice
Príloha 2 – bod 2
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa

„Príloha VIII

Časť A. Odhadnuté emisie z 
východiskových surovín biopalív a 
biokvapalín vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

Odhadnuté emisie 
vyplývajúce 
z nepriamej zmeny 
využívania pôdy 
(gCO2eq/MJ)

Obilniny a iné 12



plodiny bohaté 
na škrob

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá a biokvapaliny, v 
prípade ktorých sa odhadnuté emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy považujú za nulové

V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:

a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.

b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.“

__________________

1 Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX

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 

Časť A. Východiskové suroviny z odpadu 
a zvyškov, v prípade ktorých sa za podiel 



v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok
ich energetického obsahu

na cieli uvedenom v článku 3 ods. 4 
považuje jednonásobok ich energetického 
obsahu a ktoré prispievajú k cieľu 2,5 % 
uvedenému v článku 3 písm. d) bode (i)

a) riasy;
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;

b) pomerná časť biomasy z miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie 
separovaného odpadu z domácností, na 
ktorý sa vzťahujú ciele recyklácie alebo 
separovaný zber podľa článku 11 ods. 1 a 
ods. 2  písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc; členské štáty môžu 
udeliť výnimky pre separovaný bioodpad, 
ak procesy umožňujú výrobu tak 
kompostu, ako aj biopalív;

c) pomerná časť biomasy z priemyselného 
odpadu.

c) biodegradovateľná pomerná časť z 
priemyselného, maloobchodného a 
veľkoobchodného odpadu, ale nie odpad, 
na ktorý sa vzťahuje separovaný zber 
podľa článku 11 ods. 1 smernice 
2008/98/ES, za predpokladu, že sú 
dodržané hierarchia odpadového 
hospodárstva a zásada kaskádovitého 
využívania;

d)  slama; d)  slama;

e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;

f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
g) živica z talového oleja; g) živica z talového oleja;

h) surový glycerín; h) surový glycerín;
i) bagasa; i) bagasa;

j) hroznové výlisky a vinné kaly; j) hroznové výlisky a vinné kaly;
k) škrupiny orechov. k) škrupiny orechov.

l)  plevy; l)  plevy;
m)  kukuričné klasy; m)  kukuričné klasy;

n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky;

na)  lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 

Časť B. Východiskové suroviny z odpadu a 
zvyškov, v prípade ktorých sa za podiel na 
cieli uvedenom v článku 3 ods. 4 považuje 



ich energetického obsahu dvojnásobok ich energetického obsahu

a) použitý kuchynský olej; 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. 

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.“

Časť C. Východiskové suroviny z odpadu 
a zvyškov, v prípade ktorých sa za podiel 
na cieli uvedenom v článku 3 ods. 4 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu a ktoré prispievajú k cieľu 2,5 % 
uvedenému v článku 3 písm. d) bode (i)
a) riasy (autotrofné);
b) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu;
c) zachytávanie a využívanie uhlíka na 
účely dopravy;
d)  baktérie;


