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11.1.2018 A8-0392/305 

Pozmeňujúci návrh  305 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ee 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ee) „moderné biopalivá“ sú biopalivá, 

ktoré sú vyrábané zo surovín uvedených v 

časti A prílohy IX; 

ee) „moderné biopalivá“ sú biopalivá, 

ktoré sú vyrábané zo surovín uvedených v 

časti A prílohy IX a z odpadu a zvyškovej 

biomasy, ktoré nepochádzajú z 

potravinárskych alebo kŕmnych plodín, ak 

takáto biomasa spĺňa kritériá trvalej 

udržateľnosti vymedzené v článku 26; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Pozmeňujúci návrh  306 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Každý členský štát zabezpečí, aby 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo 

všetkých druhoch dopravy v roku 2030 

predstavoval najmenej 12 % konečnej 

spotreby energie v doprave v danom 

členskom štáte. S cieľom dosiahnuť 12 % 

podiel konečnej spotreby energie 

z obnoviteľných zdrojov členské štáty s 

účinnosťou od 1. januára 2021 vyžadujú 

od dodávateľov palív, aby zahrnuli 

minimálny podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov, ako sa uvádza v článku 25. 

 Aby sa úspory emisií skleníkových plynov 

vyplývajúce z využívania biopalív a 

bioplynu mohli započítavať do tohto 

cieľa, musia byť v súlade s kritériami 

ustanovenými v článku 26 ods. 7 v 

porovnaní s fosílnymi palivami v súlade s 

metodikou uvedenou v článku 28 ods. 1. 

 Ak je príspevok biopalív vyrábaných z 

potravinárskych a kŕmnych plodín v 

členskom štáte nižší ako 2 %, a teda nie je 

dostatočný na pokrytie rozdielu medzi 

povinnosťou dodávateľov palív a 12 % 

cieľom v oblasti dopravy, môže tento 

členský štát zodpovedajúcim spôsobom 

upraviť svoj strop stanovený v článku 7 
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ods. 1 až do výšky najviac 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Pozmeňujúci návrh  307 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri výpočte hrubej konečnej spotreby 

energie z obnoviteľných zdrojov nesmie 

byť príspevok z biopalív a biokvapalín, ako 

aj z palív z biomasy spotrebovaných v 

doprave, v prípade, že boli vyrobené z 

potravinárskych alebo kŕmnych plodín, 

väčší ako 7% konečnej spotreby energie v 

cestnej a železničnej doprave v danom 

členskom štáte. Tento limit sa do roku 

2030 na základe trajektórie stanovenej 

v časti A prílohy X zníži na 3,8 %. Členské 

štáty môžu stanoviť nižšie limity a môžu 

rozlišovať medzi rôznymi typmi biopalív, 

biokvapalín a palív z biomasy vyrobených 

z potravinárskych a kŕmnych plodín, napr. 

stanovením nižšieho limitu pre príspevok 

biopalív založených na potravinárskych 

alebo kŕmnych plodinách vyrobených z 

olejnín, zohľadňujúc nepriamu zmenu 

využívania pôdy. 

Pri výpočte hrubej konečnej spotreby 

energie členského štátu z obnoviteľných 

zdrojov energie nesmie byť príspevok z 

biopalív a biokvapalín, ako aj z palív z 

biomasy spotrebovaných v doprave, v 

prípade, že boli vyrobené z 

potravinárskych alebo kŕmnych plodín, 

väčší ako ich príspevok k hrubej konečnej 

spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov 

energie v roku 2017 v danom členskom 

štáte, pričom podiel hrubej konečnej 

spotreby v cestnej a železničnej doprave je 

najviac 7 %. 

Od roku 2021 bude podiel biopalív a 

biokvapalín vyrobených z palmového oleja 

0 %. Členské štáty môžu stanoviť nižší 

limit a môžu rozlišovať medzi rôznymi 

typmi biopalív, biokvapalín a palív z 

biomasy vyrobených z potravinárskych a 

kŕmnych plodín, napr. stanovením nižšieho 

limitu pre príspevok biopalív založených 

na potravinárskych alebo kŕmnych 

plodinách vyrobených z olejnín, 

zohľadňujúc nepriamu zmenu využívania 

pôdy a iné neúmyselné vplyvy na 

udržateľnosť. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Pozmeňujúci návrh  308 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 32 prijímať delegované akty, 

ktorými zmení zoznam surovín v častiach 

A a B prílohy IX s cieľom suroviny 

doplniť, ale nie ich vyňať. Každý 

delegovaný akt musí vychádzať z analýzy 

najnovšieho vedeckého a technického 

pokroku, ktorá zohľadní zásady hierarchie 

odpadového hospodárstva stanovené 

v smernici 2008/98/ES v súlade s 

kritériami Únie týkajúcimi sa trvalej 

udržateľnosti, a podporí záver, že daná 

surovina nespôsobuje dodatočný dopyt po 

pôde, podporí využívanie odpadu a 

zvyškov, pričom nespôsobí výrazné 

narušenie trhov pre (vedľajšie) produkty, 

odpady či zvyšky, prinesie značné úspory 

emisií skleníkových plynov v porovnaní 

s fosílnymi palivami a nespôsobí riziko 

negatívneho ovplyvnenia životného 

prostredia a biodiverzity. 

Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 32 prijímať delegované akty, 

ktorými zmení zoznam surovín v častiach 

A a B prílohy IX. Každý delegovaný akt 

musí vychádzať z analýzy najnovšieho 

vedeckého a technického pokroku, ktorá 

zohľadní zásady obehového hospodárstva, 

hierarchie odpadového hospodárstva 

stanovené v smernici 2008/98/ES v súlade 

s kritériami Únie týkajúcimi sa trvalej 

udržateľnosti, a podporí záver, že daná 

surovina nespôsobuje dodatočný dopyt po 

pôde, podporí využívanie odpadu a 

zvyškov, pričom nespôsobí výrazné 

narušenie trhov pre (vedľajšie) produkty, 

odpady či zvyšky, prinesie značné úspory 

emisií skleníkových plynov v porovnaní 

s fosílnymi palivami na základe posúdenia 

životného cyklu emisií a nespôsobí riziko 

negatívneho ovplyvnenia životného 

prostredia a biodiverzity. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Pozmeňujúci návrh  309 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Každé 2 roky vykoná Komisia hodnotenie 

zoznamu surovín uvedených v častiach 

A a B prílohy IX s cieľom suroviny 

doplniť v súlade so zásadami uvedenými 

v tomto odseku. Prvé hodnotenie sa 

uskutoční najneskôr 6 mesiacov po [dátum 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 

V prípade potreby Komisia prijme 

delegované akty, ktorými zmení zoznam 

surovín v častiach A a B prílohy IX 

s cieľom suroviny doplniť, ale nie ich 

vyňať. 

Každé dva roky vykoná Komisia 

hodnotenie zoznamu surovín uvedených 

v častiach A a B prílohy IX s cieľom 

suroviny doplniť v súlade so zásadami 

uvedenými v tomto odseku. Prvé 

hodnotenie sa uskutoční najneskôr šesť 

mesiacov po [dátum nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice]. V prípade 

potreby Komisia prijme delegované akty, 

ktorými zmení zoznam surovín v častiach 

A a B prílohy IX s cieľom suroviny 

doplniť. Komisia vykoná v roku 2025 

osobitné hodnotenie s cieľom vypustiť 

suroviny uvedené v prílohe IX, pričom 

akýkoľvek vyplývajúci delegovaný akt 

bude prijatý do jedného roka od tohto 

hodnotenia. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Pozmeňujúci návrh  310 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Suroviny v prílohe IX sa vypustia iba po 

verejnej konzultácii a v súlade so 

zásadami stability finančnej podpory 

stanovenými v článku 6. Bez toho, aby bol 

dotknutý článok 26, ak sa suroviny 

vypustia, existujúce zariadenia vyrábajúce 

biopalivá z týchto surovín môžu 

započítavať túto energiu ako energiu z 

obnoviteľných zdrojov a započítavať ju do 

povinnosti dodávateľov palív uvedenej v 

článku 25 až do výšky svojich historických 

úrovní výroby, nie však nad tieto úrovne. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Pozmeňujúci návrh  311 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Príloha IX – časť B – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) melasy vyrobené ako vedľajší 

produkt rafinácie cukrovej trstiny alebo 

cukrovej repy za predpokladu, že sa 

dodržali najlepšie odvetvové normy pre 

extrakciu cukru. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh sa neoddeliteľne spája s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k 

ustanoveniam, ktoré Komisia upravila vo svojom návrhu. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov 

vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Pozmeňujúci návrh  312 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh smernice 

Príloha X – časť 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Časť A: [...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh sa neoddeliteľne spája s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k 

ustanoveniam, ktoré Komisia upravila vo svojom návrhu. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov 

vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi. 

 


