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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice vypracovanej Európskou komisiou týkajúcou sa špecifikácií benzínu, nafty 
a plynového oleja, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES z 13. októbra 1998, 
predstavuje dôležitú etapu v podpore a rozvoji biopalív v Európskej únii.

Európsky parlament veľakrát vyjadril podporu iniciatívam Európskej únie zameraným na 
zníženie emisií skleníkových plynov. Počas Európskej rady sa 8. a 9. marca 2007 rozhodlo, že 
obnoviteľné energie by mali predstavovať 20 % energií spotrebovaných v Európskej únii 
v roku 2020 a biopalivá by mali predstavovať 10 % zo spotrebovaných palív.

Súčasné reformy organizácie trhu s plodinami redukujú odbytištia príslušných výrobkov. 
Biopalivá predstavujú alternatívne možnosti pre poľnohospodárskych výrobcov a posilňujú 
tak európsku politiku územného plánovania a zamestnanosti na vidieku. Navyše polia, ktoré 
teraz ležia ladom, predstavujú rezervu, ktorá zodpovedá novému dopytu.

Za takýchto okolností návrh smernice predložený Európskou komisiou a zameraný na úpravu 
špecifikácií benzínu obsahujúceho biopalivá predstavuje dôležitý prvok európskej politiky, 
ktorá umožňuje uľahčiť ich používanie. 

Preto je nutné zosúladiť technické špecifikácie obsiahnuté v smernici 98/70/ES s cieľmi 
politiky Európskej únie. 

V prvom rade, európske ciele v používaní biopalív sa dajú dosiahnuť iba v prípade, že 
výrobcovia a distribútori primiešajú etanol priamo do benzínu. Jedným z riešení by bolo, aby 
ropné spoločnosti poskytli výrobcom biopalív alebo distribútorom zodpovedajúce množstvá 
benzínu s nízkou prchavosťou. Táto možnosť však dnes neexistuje. Európska komisia sa snaží 
obísť túto prekážku pomocou návrhu na zmenu súčasných špecifikácií benzínu.

Okrem toho sa musí členským štátom, ktoré už teraz zamýšľajú uplatniť ustanovenia týkajúce 
sa priameho primiešania etanolu do benzínu a tým splniť požiadavky európskych občanov, 
umožniť uskutočnenie ich zámerov. Toto odôvodnenie je o to viac platné, čím viac sa mešká 
s revíziou smernice, ku ktorej malo dôjsť na konci roku 2005, čo znamená, že mešká skoro 
dva roky.

Na základe technologického rozvoja motorov a biopalív pripravených na použitie 
v budúcnosti sa dá predpokladať, že budúce zmesi prekročia hranicu množstva etanolu v 
benzíne, ktorá v súčasnosti prestavuje 5 %. Tento cieľ je veľmi cenný, pretože presne 
zodpovedá politike zníženia emisií skleníkových plynov, je však potrebné dávať pozor a 
informovať občanov čo najkomplexnejším spôsobom, aby nedošlo k nepríjemnostiam pri 
používaní biopalív v starších motoroch, ktoré nie sú prispôsobené novému benzínu.

V súlade s európskou smernicou 85/536/EHS európsky automobilový park môže v súčasnosti 
používať palivá s obsahom do 5 % bioetanolu alebo 15 % ETBE (etyl-tri-butyl-éter). Z tohto 
dôvodu sa navrhuje zjednodušené označovanie obmedzené iba na benzín obsahujúci viac ako 
5 % etanolu alebo 15 % ETBE.
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Rozvoj biopalív predstavuje iba jednu časť európskej politiky zníženia emisií skleníkových 
plynov v oblasti dopravy. Ak Európska únia chce dodržiavať svoje medzinárodné záväzky 
v oblasti ochrany životného prostredia, je nutné čo najrýchlejšie definovať nové obmedzenia 
týkajúce sa sektora dopravy.

Európska komisia navrhuje zahrnúť do návrhu smernice postup na stanovenie opatrení, ktoré 
treba prijať na dodržiavanie zásady zníženia CO2 v sektore dopravy v období od 1. januára 
2011 do roku 2020.

Cieľ, ktorý má počas 10 rokov znížiť o 10 % emisie skleníkových plynov produkovaných 
počas životného cyklu palív na jednotku energie, zodpovedá politike požadovanej všetkými 
európskymi občanmi. Vzhľadom na dôležitosť tohto cieľa by v rámci európskych inštitúcií 
bola potrebná osobitná diskusia zameraná na stanovenie potrebných opatrení. 

Vzhľadom na naliehavosť situácie Výbor pre poľnohospodárstvo podporuje zásadu zahrnutia 
týchto ustanovení do smernice, hoci jej prvotným cieľom bola zmena kvality benzínu.

Výbor pre poľnohospodárstvo sa osobitne zameriava na definíciu opatrení, o ktorých sa musí 
rozhodnúť na európskej úrovni a členské štáty ich musia uplatňovať od 1. januára 2009.  
Z tohto dôvodu Výbor žiada, aby bol Európsky parlament informovaný o vývoji diskusie 
a najmä, aby mu predložili správu o dôvodoch, ktoré by mohli viesť k omeškaniu 
v uplatňovaní týchto opatrení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 6

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore 
používania biopalív alebo iných 
obnoviteľných palív v doprave  je zameraná 
na podporu používania biopalív v 
Spoločenstve. Stratégia Spoločenstva o 
biopalivách sa ďalej rozpracovala v 
oznámení Komisie s názvom Stratégia EÚ o 

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore 
používania biopalív alebo iných 
obnoviteľných palív v doprave  je zameraná 
na podporu používania biopalív v 
Spoločenstve. Biopalivá sú jedným 
z prostriedkov na dosiahnutie cieľov 
stanovených Európskou úniou v oblasti 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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biopalivách . V oznámení sa jasne uvádza, 
že pri ďalšom vývoji biopalív a technológie 
biopalív by nárast používania biopalív nemal 
viesť k zvýšeniu poškodzovania životného 
prostredia a zdôraznila sa potreba znižovania 
produkcie skleníkových plynov. V oznámení 
sa poukazuje na potrebu podporiť ďalší 
rozvoj technológie biopalív. 

zníženia emisií skleníkových plynov najmä 
v doprave. Stratégia Spoločenstva o 
biopalivách sa ďalej rozpracovala v 
oznámení Komisie s názvom Stratégia EÚ o 
biopalivách. V oznámení sa jasne uvádza, že 
pri ďalšom vývoji biopalív a technológie 
biopalív by nárast používania biopalív nemal 
viesť k zvýšeniu poškodzovania životného 
prostredia a zdôraznila sa potreba znižovania 
emisií skleníkových plynov. V oznámení sa 
poukazuje na potrebu podporiť ďalší rozvoj 
technológie biopalív. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 9

(9) Spaľovane palív v cestnej doprave má za 
následok okolo 20 % emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve. Jeden prístup
zníženia týchto emisií je prostredníctvom
zníženia emisií skleníkových plynov týchto 
palív počas ich životného cyklu. Je to možné 
dosiahnuť viacerými spôsobmi. Vzhľadom 
na cieľ Spoločenstva znížiť emisie 
skleníkových plynov a na dôležitú úlohu, 
ktorú hrajú emisie v cestnej doprave, je 
potrebné vypracovať mechanizmus, na 
základe ktorého sa od dodávateľov palív 
bude vyžadovať podávanie správ o životnom 
cykle emisií skleníkových plynov z palív, 
ktoré dodávajú a znížiť tieto emisie 
prostredníctvom pevne stanovenej výšky za 
rok, a to od roku 2010. Pretože jedným z 
následkov tejto smernice bude zvýšená 
možnosť použitia biopalív, mechanizmus na 
podávanie správ o skleníkových plynoch 
zníženie emisií skleníkových plynov sa 
vypracuje v spolupráci s ustanoveniami 
smernice 2003/30/ES.

(9) Spaľovane palív v cestnej doprave má za 
následok okolo 20 % emisií skleníkových 
plynov v Európskej únii. V záujme zníženia 
týchto emisií je nevyhnutné zníženie emisií 
skleníkových plynov týchto palív počas ich 
životného cyklu. Je to možné dosiahnuť 
viacerými spôsobmi. Vzhľadom na cieľ 
Spoločenstva znížiť emisie skleníkových 
plynov a na dôležitú úlohu, ktorú hrajú 
emisie v cestnej doprave, je potrebné 
vypracovať mechanizmus, na základe 
ktorého sa od dodávateľov palív bude 
vyžadovať podávanie správ o životnom 
cykle emisií skleníkových plynov z palív, 
ktoré dodávajú a znížiť tieto emisie 
prostredníctvom pevne stanovenej výšky za 
rok, a to od roku 2010.  Keďže jedným 
z cieľov tejto smernice je zvýšená možnosť 
použitia biopalív, mechanizmus na 
podávanie správ o skleníkových plynoch a 
zníženia emisií skleníkových plynov sa 
vypracuje v spolupráci s ustanoveniami 
smernice 2003/30/ES a mal by byť zavedený 
najneskôr do 31. decembra 2008.

Odôvodnenie

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.
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D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 9A (nové)

(9a) Všetci musia dosiahnuť zníženie emisií 
skleníkových plynov. Európska únia by 
mala prostredníctvom stanovených cieľov 
ukázať možnosti uplatnenia politiky 
zameranej na zníženie emisií skleníkových 
plynov. Vzhľadom na environmentálne 
požiadavky, ktoré z toho vyplývajú, je 
nevyhnutné zaviesť do 1. januára 2009 
systém hlásenia a zníženia emisií 
skleníkových plynov. Ak sa tak nestane, 
Komisia by mala predložiť Európskemu
parlamentu správu o príčinách, ktoré 
spôsobili toto meškanie.

Odôvodnenie

Všetky krajiny musia dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov. Európska únia by mala 
prostredníctvom stanovených cieľov ukázať možnosti uplatnenia politiky zameranej na 
zníženie emisií skleníkových plynov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 11

(11) Komisia stanovila cieľ do roku 2020 
dosiahnuť najmenej 10 % podiel biopalív v 
dopravných palivách. Pokračujúci technický 
pokrok v oblasti technológie automobilov a 
palív spolu s neustálou potrebou zabezpečiť, 
aby sa úroveň ochrany zdravia a životného 
prostredia optimalizovala si vyžadujú 
pravidelné hodnotenie špecifikácií palív na 
základe ďalších štúdií a analýz vplyvu 
prídavných látok a komponentov biopalív na 

(11) Európska únia stanovila cieľ do roku 
2020 dosiahnuť najmenej 10 % podiel 
biopalív v dopravných palivách. Pokračujúci 
technický pokrok v oblasti technológie 
automobilov a palív spolu s neustálou 
potrebou zabezpečiť, aby sa úroveň ochrany 
zdravia a životného prostredia 
optimalizovala si vyžadujú pravidelné 
hodnotenie špecifikácií palív na základe 
ďalších štúdií a analýz vplyvu prídavných 
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emisie znečisťujúcich látok. Z toho dôvodu 
by sa mali pravidelne podávať správy o 
možnom napomáhaní v dekarbonizácii 
dopravných palív.

látok a komponentov biopalív na emisie 
znečisťujúcich látok. Z toho dôvodu by sa 
mali pravidelne podávať správy o možnom 
napomáhaní v dekarbonizácii dopravných 
palív.

Odôvodnenie

Európsky parlament vždy ochraňoval ambiciózny cieľ používania biopalív. Pokiaľ ide 
o Európsku radu, vo svojom oznámení z 8. a 9. marca pripomenula cieľ zameraný na povinné 
používanie najmenej 10% biopalív v palivách používaných v doprave.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 11A (nové)

(11a) Komisia by mala vypracovať návrh 
na právny predpis, ktorým sa zabráni tomu, 
aby výroba palív z rastlinných surovín 
neohrozovala potravinovú bezpečnosť.

Odôvodnenie

Prvoradým cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky je dosiahnuť potravinovú 
bezpečnosť pre obyvateľstvo. Suroviny pre palivá rastlinného pôvodu rastú na tých istých 
plochách ako potraviny. Preto je potrebné legislatívnou cestou zabezpečiť, aby používanie 
rastlinných palív neohrozovalo bezpečnosť potravín, a to ani v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 12A (nové)

(12a) Zmes etanolu s benzínom mení 
nelineárnym spôsobom tlak výparov 
v palive s takýmto zložením.

Odôvodnenie

Správne chápanie týchto problémov vedie k zmenám vo formulovaní PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 13

(13) Podrobnosti týkajúce sa primiešania 
etanolu do benzínu, najmä limitné hodnoty 
tlaku výparov a možné alternatívy, ktorými 

(13) Podrobnosti týkajúce sa primiešania 
etanolu do benzínu, najmä limitné hodnoty 
tlaku výparov a možné alternatívy, ktorými 



PE390.722v02-00 8/17 AD\683978SK.doc

SK

sa zabezpečí, aby zmesi etanolu neprevýšili 
prijateľné limitné hodnoty tlaku výparov, by 
sa mali preskúmať na základe skúseností z 
uplatňovania smernice 98/70/ES. 

sa zabezpečí, aby zmesi etanolu neprevýšili 
prijateľné limitné hodnoty tlaku výparov, by 
sa mali preskúmať na základe skúseností z 
uplatňovania smernice 98/70/ES. 
V skutočnosti tlak výparov v zmesiach tiež 
závisí od pôvodného zloženia benzínu.

Odôvodnenie

Keďže prchavosť etanolu sa pri rovnakej miere etanolu v zmesi nemení, určujúcim faktorom 
prchavosti konečného produktu je zloženie benzínu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 14

(14) Primiešaním etanolu do benzínu sa 
zvýši tlak výparov výsledného paliva, preto 
je tlak výparov zmesí benzínu potrebné 
kontrolovať, aby sa znížili emisie 
znečisťujúce ovzdušie. 

(14) Tlak výparov zmesí benzínu je potrebné 
kontrolovať, aby sa znížili emisie 
znečisťujúce ovzdušie. Maximálne zvýšenie 
tlaku výparov v zmesi benzínu a etanolu sa 
dosiahne pri primiešaní 5 % etanolu do 
objemu, v zmesiach so zvýšenou mierou 
etanolu tlak klesá.

Odôvodnenie

Maximálne zvýšenie tlaku výparov v zmesi benzínu a etanolu sa dosiahne pri primiešaní 5% 
etanolu do objemu, v zmesiach so zvýšenou mierou etanolu tlak klesá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 15

(15) Primiešanie etanolu do benzínu vedie 
k nelineárnej zmene tlaku výparov 
výslednej zmesi paliva. Aby sa zabezpečilo, 
že tlak výparov benzínu zmiešaní 
ktorýchkoľvek dvoch povolených zmesí 
benzínu a etanolu je v rámci povolených 
limitných hodnôt tlaku výparov, je 
nevyhnutné určiť povolenú výnimku 
vzťahujúcu sa na tlak výparov pre tieto 
zmesi, aby zodpovedal skutočnému zvýšeniu 
tlaku výparov, ktorý vyplýva z pridania 
daného percentuálneho podielu etanolu do 
benzínu.

(15) Aby sa zabezpečilo, že tlak výparov 
benzínu pri zmiešaní ktorýchkoľvek dvoch 
povolených zmesí benzínu a etanolu je v 
rámci povolených limitných hodnôt tlaku 
výparov, je nevyhnutné určiť povolenú 
výnimku vzťahujúcu sa na tlak výparov pre 
tieto zmesi s cieľom zohľadniť kvalitu 
samotného benzínu, a aby teda zodpovedal 
skutočnému zvýšeniu tlaku výparov, ktorý 
vyplýva z pridania daného percentuálneho 
podielu etanolu do benzínu.
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Odôvodnenie

Keďže prchavosť etanolu sa pri rovnakej miere etanolu v zmesi nemení, určujúcim faktorom 
prchavosti konečného produktu je zloženie benzínu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 16

(16) Aby sa podporilo používanie palív s 
nízkym obsahom uhlíka pri súčasnom 
dodržiavaní cieľov týkajúcich sa znečistenia 
ovzdušia, rafinérie benzínu by mali v 
ideálnom prípade dať k dispozícii benzín s 
nízkym tlakom výparov v požadovaných 
množstvách. Pretože tomu tak v súčasnosti 
nie je, limitná hodnota tlaku výparov pre 
zmesi etanolu je zvýšená, aby sa umožnil 
rozvoj trhu s biopalivami.

(16) Aby sa podporilo používanie palív s 
nízkym obsahom uhlíka pri súčasnom 
dodržiavaní cieľov týkajúcich sa znečistenia 
ovzdušia, rafinérie benzínu by mali v 
ideálnom prípade dať k dispozícii benzín s 
nízkym tlakom výparov v požadovaných 
množstvách. Bohužiaľ treba konštatovať, 
že v súčasnosti je veľký nedostatok benzínu 
s nízkym tlakom výparov.

Odôvodnenie

Bohužiaľ každodenne konštatujeme, že európske rafinérie neposkytujú výrobcom biopalív, 
ktorí miešajú benzín a etanol, dostatok benzínu s nízkym tlakom výparov. Je to skutočne 
poľutovaniahodná situácia, pretože marí rozvoj biopalív a spochybňuje politické ciele 
stanovené Európskou úniou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 16A (nové)

(16) Vzhľadom na tento problém by sa 
mala zvýšiť maximálna povolená hodnota 
tlaku výparov pre zmesi obsahujúce etanol 
s cieľom umožniť potrebný rozvoj trhu 
s biopalivami. 

Odôvodnenie

Cieľom návrhu na zvýšenie maximálneho povoleného tlaku výparov v zmesiach obsahujúcich 
etanol je vyriešiť problémy výrobcov biopalív s nedostatočným zásobovaním s benzínom  
s nízkym tlakom výparov a obísť tak stanovisko rafinérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 16B (nové)
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(16b) Špecifikácie týkajúce sa benzínu, 
nafty a plynového oleja mali byť 
revidované už pred 31. decembrom 2005. 
Toto meškanie odsunulo na neskôr 
uplatňovanie politických cieľov Európskej 
únie týkajúcich sa zníženia emisií 
skleníkových plynov v oblasti dopravy.

Odôvodnenie

Smernica 2003/30 stanovila, že revízia špecifikácií týkajúcich sa benzínu, nafty a plynových 
olejov sa mala uskutočniť pred 31. decembrom 2005. Odôvodnenie 16c (nové)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 16C (nové)

(16c) Aby sa  meškanie v uplatňovaní 
cieľov zníženia emisií skleníkových plynov 
v sektore dopravy nepredlžovalo, Komisia 
by mala čo najrýchlejšie umožniť členským 
štátom povoľovať priame primiešanie 
etanolu do benzínu.

Odôvodnenie

Nesmieme pripustiť, aby sa ešte predĺžilo meškanie od decembra 2005. Na odstránenie 
problému je potrebné udeliť výnimku členským štátom, ktoré v snahe uskutočňovať ciele 
Európskej únie v znížení emisií skleníkových plynov uplatňujú alebo by chceli uplatňovať 
opatrenia uvedené v tejto smernici prostredníctvom podpory priameho primiešania etanolu 
do benzínu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 16D (nové)

(16d) Keďže nové palivá môžu 
predstavovať určité riziko pre niektoré 
staršie motory, je nevyhnutné poskytnúť 
spotrebiteľom vhodné označenie palív 
s bohatším obsahom biopalív ako tie, ktoré 
sú v súčasnosti v obchodnej sieti.

Odôvodnenie

Ustanovenia návrhu smernice musia plne zodpovedať požiadavkám spotrebiteľov, bez ktorých 
by sa nemohli splniť ciele Európskej únie v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov. Ide 
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predovšetkým o prípady spotrebiteľov vlastníkov starších vozidiel, pri ktorých koncepcii sa 
nebrali do úvahy nové palivá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODÔVODNENIE 19

(19) V rámci zavedenia nového mechanizmu 
na monitorovanie emisií skleníkových 
plynov by sa na Komisiu mala delegovať 
právomoc zaviesť metodiku, ktorá sa bude 
využívať pri podávaní správ o životnom 
cykle emisií skleníkových plynov z palív v 
cestnej doprave a palív používaných v 
necestných pojazdných strojoch. Keďže 
príslušné opatrenia ako aj opatrenia na 
prijatie povolených analytických metód 
ustanovených v článku 10 smernice 
98/70/ES majú všeobecný rozsah a ich 
cieľom je doplniť túto smernicu o nové 
nepodstatné prvky, mali by sa tieto opatrenia 
prijať v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou, ako sa uvádza v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

(19) V rámci zavedenia nového mechanizmu 
na monitorovanie emisií skleníkových 
plynov by sa na Komisiu mala delegovať 
právomoc zaviesť metodiku, ktorá sa bude 
využívať pri podávaní správ o životnom 
cykle emisií skleníkových plynov z palív v 
cestnej doprave a palív používaných v 
necestných pojazdných strojoch. Komisia by 
mala pravidelne podávať Európskemu 
parlamentu správu a ťažkostiach, s ktorými 
sa stretáva najmä v prípade meškania 
uplatňovania týchto opatrení. Keďže 
príslušné opatrenia ako aj opatrenia na 
prijatie povolených analytických metód 
ustanovených v článku 10 smernice 
98/70/ES majú všeobecný rozsah a ich 
cieľom je doplniť túto smernicu o nové 
nepodstatné prvky, mali by sa tieto opatrenia 
prijať v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou, ako sa uvádza v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Zníženie emisií skleníkových plynov najmä v sektore dopravy predstavuje jeden zo základných 
cieľov Európskeho parlamentu, ktorý tlmočí všetky požiadavky vyjadrené európskymi 
občanmi v tejto oblasti. Z tohto dôvodu žiada o účasť na všetkých etapách vypracovania 
opatrení týkajúcich sa emisií skleníkových plynov a aby bol prinajmenšom informovaný o 
každom omeškaní vo vypracovaní a uplatňovaní týchto opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ODÔVODNENIE 21A (nové)

(21a) Výskum v oblasti nových motorov 
s nižšími emisiami skleníkových plynov by 
sa mal podporovať na úrovni Spoločenstva. 
Mal by tiež umožniť predvídať vývoj palív, 
ktoré budú k dispozícii v najbližších 20 
rokoch.
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Odôvodnenie

Technológia motorov tiež napreduje. Výskum v oblasti nových motorov s nižšími emisiami 
skleníkových plynov by sa mal podporovať na úrovni Spoločenstva. Okrem toho by mal 
výskum predvídať vývoj palív, ktoré budú k dispozícii v najbližších 20 rokoch s bohatším 
obsahom biopalív, najmä benzínu obsahujúceho 20 % až 30 % etanolu, na ktorom už v oblasti 
motorov pracujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 2C

Článok 3 odsek 3 zarážka 1 (smernica 98/70/ES)

„3. Palivo, ktoré spĺňa špecifikácie 
ustanovené v prílohe III sa označuje v 
štátnom jazyku alebo štátnych jazykoch 
„benzín s nízkym obsahom biopalív“.

„3. Palivo, ktoré spĺňa špecifikácie 
ustanovené v prílohe III nevyžaduje 
osobitné označovanie týkajúce sa 
primiešania etanolu alebo ETBE“.

Odôvodnenie

Konštatujeme, že súčasný automobilový park Európskej únie môže používať palivo, ktoré 
obsahuje až 5 % etanolu alebo 15 % ETBE. V členských štátoch Európskej únie sa bežne 
používa benzín, ktorý obsahuje menej ako 5 % etanolu alebo 15 % ETBE. Zmienka o nízkom 
obsahu etanolu alebo ETBE už nie je zásadným prvkom dobrej informovanosti spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 2C

Článok 3 odsek 3 zarážka 2 (smernica 98/70/ES)

Palivo, ktoré spĺňa špecifikácie ustanovené v 
prílohe V sa označuje v štátnom jazyku 
alebo štátnych jazykoch „benzín s vysokým 
obsahom biopalív“.»

Palivo, ktoré spĺňa špecifikácie ustanovené v 
prílohe V sa označuje v štátnom jazyku 
alebo štátnych jazykoch „benzín s 
obohateným obsahom biopalív“.“

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o benzín, ktorý obsahuje viac ako 5 % etanolu alebo 15 % ETBE, takúto zmes 
môže používať iba najnovší automobilový park. Z tohto dôvodu je lepšie sústrediť informáciu 
pre spotrebiteľa na jeho poznatok o benzíne obsahujúcom viac ako 5 % etanolu alebo 15 % 
ETBE a vyhnúť sa tým problému inkompatibility s jeho vozidlom a orientovať ho na benzín, 
ktorý je vzhľadom na ciele stanovené touto smernicou najvhodnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO BA) (nové)

Článok 3 odsek 2 písmeno ca) (nové) (smernica 98/70/ES)
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ba) V odseku 2 sa dopĺňa bod ca) s týmto 
znením:
„ca) Členské štáty taktiež zabezpečia, aby 
bezolovnatý benzín s obsahom bioetanolu 
minimálne 70 % obj. spĺňal najneskôr 
k 1. januáru 2012 environmentálne 
požiadavky stanovené v prílohe VI a)“.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o nový benzín E 85, je potrebné zaviesť určité environmentálne požiadavky 
vzhľadom na jeho vysoký obsah bioetanolu, ktorý predstavuje minimálne 70 % obj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7a odsek 3a (nový) (smernica 98/70/ES)

3a. Komisia vypracuje pre Európsky 
parlament správu o použitej metodológii 
týkajúcej sa informácií uvedených v odseku 
1 a 2 tohto článku, ako aj potrebných 
opatrení prijatých podľa odseku 3 tohto 
článku.
Komisia informuje Európsky parlament 
o každom omeškaní pri uplatňovaní cieľov 
tejto smernice v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov.

Odôvodnenie

Všetky krajiny musia dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov. Európska únia by mala 
prostredníctvom stanovených cieľov ukázať možnosti uplatnenia politiky zameranej na 
zníženie emisií skleníkových plynov. Vzhľadom na environmentálne požiadavky, ktoré z toho 
vyplývajú, je nevyhnutné zaviesť do 1. januára 2009 systém hlásenia a zníženia emisií 
skleníkových plynov. Ak sa tak nestane, Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu 
správu o príčinách, ktoré spôsobili toto meškanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 12

Príloha III (smernica 98/70/ES)

V poznámke 5 sa pridáva tento text: „Ak 
palivo obsahuje etanol, maximálny tlak 

V poznámke 5 sa pridáva tento text: „Ak 
palivo obsahuje etanol, maximálny tlak 
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výparov v letnom období môže prekročiť 60 
kPa o množstvo uvedené v tabuľke v 
prílohe VI.» 

výparov môže prekročiť povolený limit 
stanovený na dané obdobie, tak ako je 
uvedené v prílohe VI. 

Odôvodnenie

Počas celého roka je potrebné podporovať primiešanie bioetanolu do benzínu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
PRÍLOHA

Príloha V riadok 11 Obsah kyslíka štvrtý stĺpec (smernica 98/70/ES)

3,7 4,0

Odôvodnenie

Európska referenčná norma pre bezolovnatý benzín, norma EN 228, stanovuje, že hustota sa 
musí pohybovať medzi 720 a 775 kg/m3 pri 15°C. V prípade, že sa do benzínu na hranici 
limitu, ktorý je 720 kg/m3, primieša 10 % etanolu, množstvo kyslíka v tomto primiešanom 
benzíne prekročí 3,7 % m/m a benzín tak nebude v norme:  stanoviť maximálny obsah kyslíka 
na 4 % m/m umožní primiešať 10 % v/v etanolu do každého bezolovnatého benzínu s súlade 
s normou bez rizika, že po zmiešaní nebude benzín spĺňať normu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
PRÍLOHA

Príloha V poznámka pod čiarou 4 (smernica 98/70/ES)

(4) Pre členské štáty s arktickými alebo 
inými náročnými zimnými klimatickými 
podmienkami maximálny tlak výparov 
nesmie prekročiť hodnotu 70,0 kPa. Ak 
palivo obsahuje etanol, maximálny tlak 
výparov v letnom období môže prekročiť 60 
kPa o množstvo uvedené v tabuľke v prílohe 
VI..

(4) Pre členské štáty s arktickými alebo 
inými náročnými zimnými klimatickými 
podmienkami maximálny tlak výparov 
nesmie prekročiť hodnotu 70,0 kPa. Ak 
palivo obsahuje etanol, maximálny tlak 
výparov môže prekročiť povolený limit 
stanovený na dané obdobie, tak ako je 
uvedené v tabuľke v prílohe VI.

Odôvodnenie

Počas celého roka je potrebné podporovať primiešanie bioetanolu do benzínu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 15A (nový)

Príloha VIa (nová) (smernica 98/70/ES)
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15a. Vkladá sa príloha VIa, ktorá sa nachádza v prílohe k tejto smernici.

„PRÍLOHA VI A

ENVIRONMENTÁLNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PALIVÁ DOSTUPNÉ NA TRHU, 
KTORÉ SÚ URČENÉ PRE VOZIDLÁ S AUTOMATICKY REGULOVANÝM 

PREDSTIHOM ZAPAĽOVANIA

Typ benzínu E 85

Platné požiadavky a metódy analýzy
Limitné hodnoty(2)

Parametre(1)
Jednot

ka Minimálna hodnota Maximálna hodnota
Oktánové číslo merané výskumnou metódou 95 -
Oktánové číslo merané motorovou metódou

85 -
Vyššie alkoholy (C3 až C8) % obj. - 2,0
Metanol % obj. - 1,0
Étery s obsahom 5 alebo viac atómov 
uhlíka na jednu molekulu

% obj. - 5,2
Obsah síranov mg/lg - 1

Požiadavky súvisiace s podnebím a metódy analýzy
Limitné hodnoty(2)

Trieda A (leto) Trieda B (zima)

Parametre(1)
Jednot

ka
Minimáln
a hodnota

Maximáln
a hodnota

Minimálna 
hodnota

Maximáln
a hodnota

Etanol a vyššie alkoholy % obj. 753 86 703 80
Benzín Super 95 v súlade s normou 
EN 228 % obj. - 25 - 30
Tlak pary kPa 35 60 50 90

(1) Metódy analýzy sú špecifikované normou EN 228/1999. Členské štáty môžu namiesto metódy analýzy, ktorú stanovuje norma EN 
228/1999, prijať inú, náhradnú metódu pod podmienkou, že táto nová metóda zabezpečí minimálne takú istú správnosť a rovnaký stupeň 
presnosti ako metóda, ktorá sa ňou nahrádza.
(2) Hodnoty uvedené v špecifikáciách sú „skutočné hodnoty“. Na stanovenie minimálnych a maximálnych hodnôt sa použili podmienky 
normy ISO 4259 „Ropné výrobky – stanovenie a využitie presných údajov vo vzťahu k skúšobným metódam“; na stanovenie minimálnej 
hodnoty sa bral do úvahy minimálny rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú 
na základe kritérií opísaných v norme ISO 4259 (uverejnenej v r. 1995).
(3) Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú predávať benzín E 85 s minimálnym obsahom 65 % obj. v súlade s vnútroštátnymi 
normami, ktoré prijali na základe európskej normy CWA 15293/2005.“

Odôvodnenie

V súvislosti s novým benzínom E 85 je nevyhnutné zaviesť presne definované špecifikácie 
týkajúce sa životného prostredia vzhľadom na veľmi vysoký podiel bioetanolu, ktorý 
predstavuje minimálne 70 % obj.
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