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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Úvod

Vplyvom politiky EÚ zameranej na obmedzenie dosahu dopravy na životné prostredie a na 
zníženie závislosti Európy od palív z ropy dochádzalo v posledných desiatich rokoch ku 
konštantnému nárastu používania biopalív; kým v smernici o kvalite palív (smernica 
98/70/ES) sa stanovuje cieľ zníženia skleníkových plynov v odvetví dopravy o 6 % do roku 
2020, v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica 2009/28/ES) sa vytýčil záväzný 
cieľ dosiahnuť do roku 2020 v EÚ 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a 10 % 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave.

Obe smernice zahŕňajú kritérium udržateľnosti pre biopalivá, ktoré sa preukázali ako 
nedostatočné na dosiahnutie znížení emisií skleníkových plynov z dôvodu spôsobených 
nepriamych zmien využívania pôdy. Vedecké práce dokazujú, že emisie z nepriamych zmien 
využívania pôdy sa môžu výrazne líšiť v závislosti od východiskových surovín od fosílnych 
palív, ktoré nahrádzajú, a že emisie skleníkových plynov spojené s nepriamymi zmenami 
využívania pôdy sú značné a mohli by negovať niektoré alebo všetky úspory skleníkových 
plynov jednotlivých biopalív.

Zámerom návrhu Komisie je zmeniť smernicu o kvalite palív i smernicu o obnoviteľných 
zdrojoch energie s cieľom začať prechod na biopalivá, ktoré zaisťujú značné úspory 
skleníkových plynov aj vtedy, keď sú hlásené odhadované emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy.

2. „Dopravný“ rozmer návrhu

V návrhu sa uvádzajú nové ustanovenia v smernici 2009/28/ES týkajúce sa dopravy, ide 
predovšetkým o zavedenie 5 % hranice podielu biopalív vyrábaných z potravinárskych 
plodín. 

3. Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa by v prvom rade zdôraznila naliehavú potrebu pokračovať v obmedzovaní 
emisií CO2 z dopravy, a to nielen nahrádzaním palív inými produktmi, ale aj prostredníctvom 
prudkých zmien energetickej účinnosti vozidiel a iných opatrení zameraných na 
obmedzovanie spotreby paliva. Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje zahrnúť podiel 
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie v železničnej doprave a opatrenia 
v oblasti energetickej účinnosti a úspory energie v rámci cieľa 10 % podielu obnoviteľnej 
energie v doprave. 

Spravodajkyňa by tiež rada zdôraznila, že problémy vplyvu dopravy na životné prostredie sa 
nevyrieši výlučne len nahrádzaním druhov paliva, ale prostredníctvom hlbokých 
spoločenských zmien zameraných na udržateľnú spoločnosť s efektívnejšou dopravou. Je 
potrebné prijať opatrenia na obmedzenie potrieb prepravy, zlepšenie územného plánovania 
a zmeny správania v súvislosti s osobnou dopravou. Rovnako sa nazdáva, že by sa mali 
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zohľadniť celosvetové dosahy na spoločnosť, akými sú zvýšenie cien obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, strata biodiverzity, dažďových pralesov a inej hodnotnej pôdy 
a spoločenské dôsledky pre miestne obyvateľstvo.

FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) odhaduje, že na svete trpí na 
podvýživu viac než 870 miliónov ľudí, a tak je spravodajkyňa hlboko presvedčená o tom, že 
mobilitu v Európe nemožno zaručiť na úkor podvyživených ľudí na svete. Preto je potrebné 
zastaviť nárast využívania pozemných biopalív, ktorých výroba konkuruje výrobe potravín 
a krmív. 

V tejto súvislosti spravodajkyňa víta návrh Komisie obmedziť podiel, ktorým biopalivá 
vyrábané z potravinárskych plodín – napr. na báze obilnín a iných plodín bohatých na škroby, 
cukry a olejniny – prispievajú k cieľom smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.

Spravodajkyňa je však znepokojená tým, že smernica nebráni ďalšiemu rastu využívania 
pozemných biopalív. So zreteľom na súčasné investície v Európskej únii a vplyv na 
hospodárstva tretích krajín sa spravodajkyňa nazdáva, že podiel pozemných biopalív by sa 
mal zastaviť na súčasnej úrovni výroby a postupne by sa mali prestať vyrábať a dotovať. 
Využívanie pozemných biopalív by sa malo nahradiť modernými biopalivami so zavedenými 
presnými environmentálnymi ochrannými opatreniami v závislosti od ich technologického 
rozvoja bez toho, aby sa zvýšil celkový 5 % limit podielu biopalív a biokvapalín.

Okrem toho spravodajkyňa síce podporuje celkový cieľ 10 % podielu obnoviteľnej energie 
v odvetví dopravy, no zastáva názor, že návrh Komisie nerieši dostatočne problém znižovania 
emisií CO2, pretože niektoré biopalivá stále spĺňajú podmienky na cieľ 10 % podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov, hoci môžu v porovnaní s fosílnymi palivami spôsobiť vyššie emisie 
CO2. Spravodajkyňa preto navrhuje zvýšiť limit úspor emisií skleníkových plynov pre všetky 
zariadenia v prevádzke na 60 %, aby sa podporil najlepší výkon všetkých biopalív, pričom 
pripomína výzvu Európskeho parlamentu z roku 2008.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 

(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 
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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 pre splnenie tohto cieľa,
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

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. V odvetví dopravy je znižovanie 
spotreby energie nevyhnutné, pretože 
záväzný percentuálny cieľ využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov sa bude 
pravdepodobne čoraz ťažšie plniť 
udržateľným spôsobom, ak bude neustále 
rásť celkový dopyt po energii na účely 
dopravy. Využívanie elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a 
prímesi z biopalív s nulovými a malými 
nepriamymi zmenami využívania pôdy sú 
ďalšie metódy, ktoré majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa.

Odôvodnenie

Nutnosť znížiť celkovú spotrebu energie v odvetví dopravy a zvýšiť energetickú účinnosť v 
tomto odvetví v záujme dosiahnutia 10 % cieľa pre dopravu už bola zdôraznená v existujúcej 
smernici o obnoviteľných zdrojoch energie. Tento pozmeňujúci návrh túto potrebu opätovne 
pripomína s dôrazom na význam rozvoja výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, 
ako aj na moderné biopalivá, aby sa Únii a členským štátom umožnilo dosiahnuť tento cieľ 
v odvetví dopravy udržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 19 ods. 7 
smernice2009/28/ES a v článku7d ods. 6 
smernice 98/70/ES sa vyžaduje 
zohľadnenie vplyvu nepriamej zmeny 
využívania pôdy na emisie skleníkových 
plynov a prijatie primeraných opatrení na 
riešenie tohto vplyvu, pričom sa náležite 
zohľadňuje potreba chrániť už 
uskutočnené investície.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
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. Dôvodom je to, že pozemné 
biopalivá dostali veľkú sumu verejných 
dotácií (10 miliárd ročne), a preto sa 
očakáva, že takmer celá výroba biopalív 
bude v roku 2020 pochádzať z plodín 
pestovaných na pôde, ktorá by sa mohla 
využiť na uspokojenie trhov s potravinami 
a krmivami. Podľa odporúčaní uvedených 
v posúdení vplyvu vykonanom Komisiou 
sa nepriame zmeny využívania pôdy musia 
brať do úvahy, aby sa zabránilo týmto 
potenciálnym zdrojom emisií. Aby sa 
miera nepriamych zmien využívania pôdy 
znížila, je vhodné náležite rozlišovať medzi 
skupinami plodín, napr. olejninami, 
obilninami, cukrami a inými plodinami 
obsahujúcimi škrob. 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 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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. 

Ďalšie stimuly by sa mali poskytnúť 
zvýšením podielu moderných biopalív 
vyrábaných zo surovín uvedených 
v prílohe IX, ktorý musí predstavovať v 
roku 2020 až 3 % konečnej spotreby 
energie v doprave.

Stimuly by sa mali poskytovať aj pre iné 
druhy obnoviteľných zdrojov energie 
a pre opatrenia v oblasti energetickej 
účinnosti a úspor energie vo všetkých 
druhoch dopravy.
I keď podiel biopalív z 
poľnohospodárskych potravinárskych 
produktov by mal byť do roku 2020 
obmedzený na 6,5 %, skončí sa 
poskytovanie stimulov pre biopalivá, ktoré 
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nevedú k podstatným úsporám 
skleníkových plynov a ktoré sa vyrábajú z 
plodín používaných na potraviny 
a krmivo.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách a aby sa 
zabezpečilo stabilné regulačné prostredie 
pre existujúce a nové investície v súlade s 
oznámením z roku 2012 „Inovácie pre 
udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mal by sa prijať záväzok, 
že v rokoch nasledujúcich po roku 2020 
sa zachovajú úrovne biopalív, ktoré 
podporuje smernica 2009/28/ES. 
Lignocelulózové zvyšky sú jednou z mála 
foriem biomasy, ktorých ponuka v Európe 
je veľká. Stanovenie čiastkového cieľa 
prímesí pre lignocelulózové biopalivá by 
investorom poskytlo zviditeľnenie 
potrebné na to, aby mohli stavať na ich 
potenciáli.

Odôvodnenie

Stanovenie čiastkového cieľa týkajúceho sa prímesí pre lignocelulózové biopalivá pomôže 
znížiť dovoz nafty prostredníctvom výroby moderných biopalív a podporiť investície do 
perspektívnej výroby biomasy v Európe.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových 
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 
od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
odrádzanie od ďalších investícií do 
zariadení s nízkou výkonnosťou z hľadiska 
úspor emisií skleníkových plynov. Tento 
nárast poskytuje investičné záruky vo 
výrobných kapacitách na výrobu biopalív 
a biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových 
zariadeniach, ktoré sú v už v prevádzke, by 
sa mal zvýšiť s účinkom od 1. júla 2015, 
aby sa zlepšila celková bilancia 
skleníkových plynov, ako aj podpora
investícií do zariadení s vysokou
výkonnosťou z hľadiska úspor emisií 
skleníkových plynov. Minimálny 60 % 
limit poskytuje investičné záruky vo 
výrobných kapacitách na výrobu biopalív 
a biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Komisia by mala prijať primerané 
opatrenia na zabezpečenie spravodlivej 
súťaže zo strany vývozcov biopalív z 
tretích krajín do Únie v súlade s 
pravidlami Únie týkajúcimi sa nástrojov 
na ochranu obchodu.

Odôvodnenie

Na trhu s biopalivami dochádza k nekalým praktikám zo strany tretích krajín (napr. 18. 
februára 2013 EÚ zaviedla antidumpingové clá na dovoz bioetanolu z USA a 29. augusta 
2012 Komisia začala antidumpingové prešetrovanie dovozu bionafty z Argentíny a 
Indonézie). Preto je dôležité zdôrazniť, že sa musí zabezpečiť spravodlivá súťaž na trhu s 
biopalivami.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v období do roku 2020 je vhodné zaviesť 
povinné ciele pre moderné biopalivá 
v súlade s harmonogramom, ktorý 
investorom poskytne predvídateľnosť a 
stabilitu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mali by sa zabezpečiť stimuly 
motivujúce k využívaniu 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 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy by sa 

(11) Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy v 
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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.

súlade so súčasnými vedeckými 
poznatkami nie sú dostatočne spoľahlivé, 
aby mohli byť základom pre tvorbu 
politiky. Vzhľadom na to, že rozvoj 
priemyslu biopalív v EÚ je motivovaný 
predovšetkým politicky, je mimoriadne 
dôležité zabezpečiť súdržnosť a zmeny v 
právnych predpisoch opierať o spoľahlivé 
vedecké poznatky.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala preskúmať metodiku 
pre odhad emisných faktorov zmeny 
vo využívaní pôdy zaradených do prílohy 
VIII k smernici 2009/28/ES a do prílohy 
V k smernici 98/70/ES, pokiaľ ide o 
prispôsobenie sa vedeckému a
technickému pokroku. Na tento účel, a ak 
to bude zaručené najnovšími dostupnými 
vedeckými dôkazmi, by Komisia mala 
posúdiť možnosť preskúmania faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade navrhnutých skupín plodín a tiež 
zavedenia faktorov na ďalších úrovniach 
rozdelenia a pridania ďalších hodnôt, 
pokiaľ by nové východiskové suroviny 
biopalív mali byť uvedené na trh.

(12) Hoci emisie vyplývajúce zo zmeny 
využívania pôdy sú uznávaným javom, 
neexistujú objektívne a zosúladené 
postupy na ich meranie. Komisia by preto
mala pravidelne skúmať metodiku pre 
odhad emisných faktorov zmeny 
vo využívaní pôdy zaradených do prílohy 
VIII k smernici 2009/28/ES a do prílohy 
V k smernici 98/70/ES, pokiaľ ide o 
prispôsobenie sa vedeckému a 
technickému pokroku. Na tento účel, a ak 
to bude zaručené na základe najnovších 
dostupných dôkazov opierajúcich sa 
o najspoľahlivejší vedecký model, by 
Komisia mala posúdiť možnosť 
preskúmania faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade navrhnutých 
skupín plodín a tiež zavedenia faktorov na 
ďalších úrovniach rozdelenia a pridania 
ďalších hodnôt, pokiaľ by nové 
východiskové suroviny biopalív mali byť 
uvedené na trh.  S cieľom zvýšiť právnu 
istotu týkajúcu sa investícií do výroby 
biopalív by Komisia mala zaviesť 
objektívnu a zosúladenú metodiku na 
odhadnutie emisných faktorov zmeny 
vo využívaní pôdy.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) preskúmanie a prispôsobenie tejto 
metodiky by malo zohľadniť skutočnosť, 
že podniky už zrealizovali veľkoobchodné 
investície na základe existujúcich 
právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej 
a značne znečistenej pôde ako prechodné
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné.

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej 
a značne znečistenej pôde ako opatrenie na 
zmiernenie nepriamej zmeny využívania 
pôdy. Komisia by mala posúdiť iné 
opatrenia na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, napríklad využívanie 
vedľajších produktov, zvýšenie výnosov, 
účinnosť výroby a rastlinnú výrobu na 
opustenej alebo nevyužitej pôde, z 
hľadiska ich zapracovania do smerníc 
ako bonus, podobne ako bonus za 
biomasu získavanú z obnovenej 
znehodnotenej pôdy, ktorý je už stanovený 
v bode 4 časti C prílohy IV smernice 
98/70/ES a v bode 7 časti C prílohy 
V smernice 2009/28/ES. Musí sa však aj 
naďalej poskytovať podpora na využitie 
znehodnotenej pôdy na pestovanie 
biopalív, ak to nespôsobí žiadne 
nepriame zmeny využívania pôdy.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme splnenia cieľa pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov v odbore dopravy 
pri súčasnej minimalizácii nepriaznivých 
vplyvov by sa mala podporovať nepriama 
zmena využívania pôdy, obnoviteľné 
zdrojov elektriny, zmena druhu dopravy, 
častejšie využívanie verejnej dopravy a 
energetická účinnosť. 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 pritom by mali 
podporovať prenikanie vozidiel na 
elektrický pohon na trh a začlenenie 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov do systémov dopravy.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Malo by sa podporovať využívanie 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov v odbore dopravy. Členské štáty by 
sa teda mali snažiť postupom času zvýšiť 
percento elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov v odbore 
energetiky a podporovať pritom 
prenikanie vozidiel na elektrický pohon 
na trh. 
Členské štáty by tiež mali mať možnosť 
investovať finančné prostriedky, ktoré 
v súčasnosti využívajú na získanie 
úplného alebo čiastočného podielu 
energie z biopalív vyrábaných z obilnín a 
iných plodín bohatých na škrob, cukrov, 
olejnín a iných pozemných energetických 
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plodín, do energie z obnoviteľných 
zdrojov, najmä veternej a slnečnej 
energie, energie vĺn a geotermálnej 
energie, ktoré preukázali svoju 
obnoviteľnosť a udržateľnosť. 

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou pri 
obmedzovaní emisií skleníkových plynov 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – bod 1a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) okrem toho táto smernica umožňuje 
započítanie biopalív používaných 
v leteckej doprave do cieľa uvedeného 
v písmene b)

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade dodávateľov biopalív na 
využitie v leteckej doprave členské štáty 
zabezpečia, aby si títo 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 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v odseku 1 sa vypúšťa posledná veta. 

Odôvodnenie

Kritériá udržateľnosti, ktoré biopalivá a biokvapaliny musia spĺňať, aby sa mohli započítať 
do cieľov a získať verejné finančné prostriedky, musia platiť aj pre všetky biopalivá získavané 
z odpadu a zvyškov. Akákoľvek trvalá výnimka môže narušiť hospodársku súťaž. 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) odsek 2 sa nahrádza takto: a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
60 % v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 

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

ktoré začali prevádzku po 1. júli 2015. 
Zariadenie je ‚v prevádzke‘, ak sa 
uskutočnila fyzická výroba 
biopalív/biokvapalín.

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2014 alebo skôr, na účely uvedené 
v odseku 1 musia biopalivá a biokvapaliny 
do 31. decembra 2017 dosahovať úsporu 
emisií skleníkových plynov najmenej 35 % 
a od 1. januára 2018 najmenej 50 %.

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2015 alebo skôr, na účely uvedené 
v odseku 1 musia biopalivá a biokvapaliny 
do 31. decembra 2017 dosahovať úsporu 
emisií skleníkových plynov najmenej 35 % 
a od 1. januára 2018 najmenej 60 %.

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív sa 
vypočíta v súlade s článkom 7d ods. 1.“

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využitia biopalív 
a biokvapalín sa vypočíta v súlade s 
článkom 7d ods. 1.“

Pozmeňujúci návrh 21

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

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 
venovať emisiám skleníkových plynov 
z dopravy a spracovateľskej výroby.

„5. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2012 a potom každé dva roky spracuje 
a uverejní správu o odhadnutých typických 
a štandardných hodnotách v prílohe IV 
časti B a E a mimoriadnu pozornosť bude 
venovať emisiám skleníkových plynov 
z dopravy a spracovateľskej výroby.

Odôvodnenie

Uverejnenie správy Európskou komisiou viac sprístupní tieto údaje, čo zlepší ďalšiu prácu na 
znižovaní emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 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, preskúmania kategórií, 
v ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.“

„6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 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, preskúmania kategórií, 
v ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu za predpokladu, že podporujú 
výskum a vývoj v súvislosti s inovatívnymi 
technológiami v členských štátoch a 
odrážajú potrebu zvýšiť bezpečnosť 
dodávok naftových palív.“

Odôvodnenie

Plánované opatrenia sa budú snažiť podporovať výskum a vývoj v členských štátoch a 
vyhovieť požiadavkám trhu, aby sa zabránilo vzniku neistoty, ktorá by odrádzala od investícií.

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek 8a:
„8a. „Komisia je splnomocnená prijať v 
súlade s článkom 10a delegované akty 
týkajúce sa zavedenia podrobných 
vymedzení vrátane technických 
špecifikácií požadovaných pre kategórie 
uvedené v prílohe IV časti C bode 9“.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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, 6 a 7 a 8a, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 sa 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených 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 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení
sa ukončuje delegovanie právomoci 
uvedenej v danom rozhodnutí. 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 právomocí uvedené v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6, 7, 8a, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedené v danom rozhodnutí. 
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.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
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Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7a 
ods. 5, článku 7b ods. 3 druhého 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6, 7, 8a, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevznesú 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím tejto 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 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 2 sa dopĺňa nový bod oa:
„oa) „moderné biopalivá“ sú biopalivá 
vyrábané z východiskových surovín, ktoré 
priamo nekonkurujú potravinárskym 
a kŕmnym plodinám. Neúplný zoznam 
moderných biopalív je uvedený v prílohe 
IX. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25b prijať delegované akty 
s cieľom prispôsobiť tento zoznam 
vedeckému a technickému pokroku.“

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Biopalivá majú pákový účinok na inovácie v oblasti biotechnológie a biochémie. Výskum a 
vývoj by sa preto mali podporovať vo všetkých ich perspektívnych oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ia (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) odsek 4 sa mení a dopĺňa takto: c) odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

do článku 3 ods. 4 sa dopĺňa druhý 
pododsek:
každý členský štát zabezpečí, aby podiel 
elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých druhoch dopravy predstavoval v 
roku 2020 aspoň 2 % konečnej 
energetickej spotreby v doprave v danom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) v odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:
4. Každý členský štát zabezpečí, aby podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov vo 
všetkých druhoch dopravy predstavoval v 
roku 2020 aspoň 10 % konečnej 
energetickej spotreby v doprave v danom 
členskom štáte a aby vzhľadom na 
významný podiel etanolu na cieli zníženia 
emisií skleníkových plynov, najmä v 
cestnej doprave, podiel etanolu 
predstavoval aspoň 3 % celkovej spotreby 
konvenčných biopalív. 

Odôvodnenie

Nové vedecké poznatky potvrdzujú, že etanol značne prispieva k znižovaniu emisií uhlíka v 
cestnej doprave. Pre etanol sa preto musia zaviesť osobitné subkvóty s cieľom zabrániť tomu, 
aby celý podiel, ktorý má pripadnúť na konvenčné biopalivá, netvorila najmä bionafta.

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) dopĺňa sa toto písmeno d): ii) dopĺňa sa toto písmeno d):

„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 je podiel 
energie takýto:

– podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 nepresiahne 
6,5 % konečnej spotreby energie 
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v doprave;
– podiel energie z moderných biopalív 
vyrábaných z východiskových surovín 
uvedených v prílohe IX predstavuje v roku 
2020 aspoň 3 % konečnej spotreby 
energie v doprave;
– podiel iných spotrebovaných druhov 
obnoviteľných zdrojov energie a opatrení 
v oblasti energetickej účinnosti a úspor 
energie vo všetkých druhoch dopravy.“

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – zarážka iiia (nová)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii a) dopĺňa sa toto písmeno f):
f) pri výpočte príspevku elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 
a spotrebovanej vo všetkých druhoch 
železničnej dopravy na účely písmen a) a 
b) sa členské štáty môžu rozhodnúť 
použiť buď priemerný podiel elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie v 
Spoločenstve, alebo podiel elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie vo svojej 
vlastnej krajine. Pri výpočte množstva 
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej všetkými druhmi 
železničnej dopravy sa okrem toho táto 
spotreba považuje za 2,5-násobok 
energetického obsahu vstupu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie.

Odôvodnenie

Malo by sa podporovať využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví železničnej 
dopravy a mala by sa zohľadňovať vyššia energetická účinnosť. 

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) odsek 4 sa vkladá takto:
4 a. Na uľahčenie dosiahnutia cieľov 
stanovených v odseku 4 každý členský štát 
podporuje a presadzuje opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti a úspor energie. 
Komisia vydá do 31. decembra 2014 
odporúčania vhodných opatrení na 
zlepšenie energetickej účinnosti a úspor 
energie na účely prvého pododseku. 
Súčasťou odporúčania sú odhady 
potenciálu opatrení v oblasti energetickej 
účinnosti a úspor energie, ktorý možno 
získať z ich vykonávania. Členské štáty na 
tomto základe vypracujú národné akčné 
plány zamerané na prijatie akýchkoľvek 
podobných opatrení a môžu sa rozhodnúť 
spočítať dosiahnutú energetickú účinnosť 
a úspory energie na účely písm. b).

Odôvodnenie

Zníženie emisií CO2 by sa malo dosiahnuť nielen nahrádzaním palív, ale aj prostredníctvom 
opatrení v oblasti energetickej účinnosti a úspor energie.

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii a) v odseku 4 sa vkladá toto písmeno 
da):
„da) Členské štáty zachovajú v rokoch 
nasledujúcich po roku 2020 podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov na 
úrovni uvedenej v prvom pododseku.“
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Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) Pridáva sa toto nové písmeno e): iii) Pridáva sa toto nové písmeno e):

Za podiel, ktorý tvoria: „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 dvojnásobok 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 1,2-násobok ich energetického 
obsahu;

iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, 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).

Moderné biopalivá vyrobené z materiálov 
uvedených v prílohe IX musia 
predstavovať do roku 2020 najmenej 3 % 
konečnej spotreby energie v doprave.

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 možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku. 
Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 25b prijať delegované akty
týkajúce sa zoznamu stanoveného v prílohe 
IX, za predpokladu, že v členských štátoch 
podporujú výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych technológií. 

Komisia navrhne Európskemu 
parlamentu a Rade harmonizované 
riešenia problému podvodov s dvojitým 
započítaním, ktoré sú dôsledkom zlého 
uplatňovania kritérií vymedzených 
v písmene e).“
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Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) odsek 2 sa nahrádza takto: a) odsek 2 sa nahrádza takto:

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

„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na účely 
uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 60 % 
v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných vo všetkých zariadeniach, 
ktoré začali prevádzku po 1. júli 2015. 
Zariadenie je ‚v prevádzke‘, ak sa 
uskutočnila fyzická výroba 
biopalív/biokvapalín.

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2014 alebo skôr, na účely uvedené 
v odseku 1 musia biopalivá a biokvapaliny 
do 31. decembra 2017 dosahovať úsporu 
emisií skleníkových plynov najmenej 35 % 
a od 1. januára 2018 najmenej 50 %.

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2015 alebo skôr, na účely uvedené 
v odseku 1 musia biopalivá a biokvapaliny 
do 31. decembra 2017 dosahovať úsporu 
emisií skleníkových plynov najmenej 35 % 
a od 1. januára 2018 najmenej 60 %.

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa vypočíta v súlade 
s článkom 19 ods. 1.“

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa vypočíta v súlade 
s článkom 19 ods. 1.“

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 6 sa nahrádza takto:
6. Biopalivá a biokvapaliny zohľadňované 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a 
c), získané z poľnohospodárskych surovín 
vypestovaných v Spoločenstve a získané v 
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súlade s požiadavkami a normami, na 
ktoré sa vzťahujú ustanovenia uvedené v 
spoločných pravidlách režimov priamej 
podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
ktorými sa ustanovujú niektoré režimy 
podpory pre poľnohospodárov […], a v 
súlade s minimálnymi požiadavkami na 
udržanie dobrého poľnohospodárskeho a 
ekologického stavu vymedzenými v súlade 
s nariadením Rady (ES) č. 73/2009 z 19. 
januára 2009, sú v súlade s kritériami 
udržateľnosti uvedenými v článku 17 ods. 
3 až 5.“

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno ea (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vkladá sa tento odsek:
„8a. „Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 25b prijať delegované akty 
týkajúce sa zavedenia podrobných 
vymedzení vrátane technických 
špecifikácií požadovaných pre kategórie 
uvedené v  prílohe V časti C bode 9.“

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno eb (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) vkladá sa tento odsek:
„8b. Najneskôr 31. decembra 2015 
Komisia predloží legislatívny návrh 
zahŕňajúci ďalšie opatrenia na 
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zmiernenie nepriamej zmeny využívania 
pôdy, napríklad využívanie vedľajších 
produktov, zvýšenie výnosov, účinnosť 
výroby a rastlinná výroba na opustenej 
pôde, prostredníctvom bonusu 
podobnému tomu, ktorý je stanovený za 
biomasu získavanú z pôdy za podmienok 
uvedených v prílohe IV časti C bode 8.“

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku, článku 
19 ods. 5, 6 a 7 na Komisiu platí 
na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

2. Delegovanie právomoci uvedené
v článku 2 písm. oa), 3 ods. 4 písm. d), 
článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 písm. c) 
tretieho pododseku, článku 19 ods. 5, 6, 7 
a 8a sa Komisii udeľuje na obdobie 
štyroch rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice]. Komisia predloží 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto štvorročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 2 písm. oa), 3 ods. 4 písm. d), 
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článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení 
sa ukončuje delegovanie právomoci 
uvedenej v danom rozhodnutí. 
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.

článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 písm. c) 
tretieho pododseku a článku 19 ods. 5, 6, 7 
a 8a môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedené v danom rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
neskorším dňom, ktorý je určený v texte 
rozhodnutia. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku 
a článku 19 ods. 5, 6 a 7 nadobúda
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty tak Európsky parlament, ako aj
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o 2 mesiace.“

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 
písm. oa), 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 
5, článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6, 7 a 8a 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím tejto 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 43

Návrh smernice
Článok 3
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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. 

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu s 
analýzou, na základe najnovších 
dostupných vedeckých dôkazov 
opierajúcich sa o najspoľahlivejší vedecký 
model, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na:

a) obmedzenie emisií skleníkových plynov 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
spojených s výrobou biopalív
a biokvapalín;

b) podporu výskumu a vývoja v oblasti 
nových výrobných postupov pre moderné 
biopalivá, ktoré nekonkurujú plodinám 
určeným na ľudskú alebo živočíšnu 
spotrebu;
c) podporu zberu spoľahlivých 
a porovnateľných údajov o emisiách 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy;

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.

K správe bude prípadne pripojený 
legislatívny návrh –  vypracovaný na 
základe vedeckých dôkazov získaných 
prostredníctvom najspoľahlivejšieho 
vedeckého modelu – pre zavedenie 
odhadnutých emisných faktorov nepriamej 
zmeny využívania pôdy do príslušných 
kritérií udržateľnosti 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. Tiež 
by sa mali od 1. januára 2021 prestať 
poskytovať stimuly pre biopalivá, ktoré, s 
ohľadom na odhady nepriamych zmien 
využívania pôdy, nevedú k podstatným 
úsporám skleníkových plynov a ktoré sa 
vyrábajú z plodín používaných na 
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potraviny a krmivo.

Pozmeňujúci návrh 44

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 v 
článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok ich 
energetického obsahu

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

a) riasy; 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 miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

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;
j) hroznové výlisky a vinné kaly; j) hroznové výlisky a vinné kaly;

k) škrupiny orechov;
l) plevy;
m) kukuričné klasy;
n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.

o) použitý kuchynský olej;
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p) lignocelulózový materiál vrátane slamy, 
bagasy, škrupín orechov, pliev a 
kukuričných klasov, ale okrem pilín, 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

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

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje 1,2-násobok ich 
energetického obsahu

a) použitý kuchynský olej;
b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu.

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.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Príloha II – bod 3 – časť Ba (nová)
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť Ba (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia musí mať na pamäti, že hodnoty 
koeficientov uvedených v prílohe IX nie 
sú vhodné pre všetky produkty a že sa 
musia uskutočniť ďalšie diskusie s 
cieľom odstrániť akúkoľvek právnu 
neistotu.
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