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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica o kvalite palív, prijatá v roku 1998, stanovuje spoločné špecifikácie EÚ pre benzín, 
naftu a plynový olej, ktoré sa používajú v cestných vozidlách, vnútrozemských nákladných 
riečnych člnoch, necestných pojazdných strojoch, akými sú napríklad lokomotívy, stroje na 
zemné práce a traktory.

Tento návrh je revíziou smernice o kvalite palív a jeho cieľom je pre dopravné palivá stanoviť 
nové normy s cieľom ďalej znižovať znečisťovanie ovzdušia látkami, akými sú síra, pevné 
častice a polyaromatické uhľovodíky. Nové normy zavedú ďalej povinnosť znižovať vplyv 
palív používaných v cestnej doprave na zmenu klímy. Napokon je možné túto revíziu vnímať 
aj ako nástroj na dosiahnutie cieľa, ktorým je 10 % podiel biopalív na celkovej spotrebe 
benzínu a nafty, ktorý si EÚ stanovila do roku 2020.

Kľúčovým opatrením návrhu je, že so zámerom podporiť vývoj nízkouhlíkových palív a 
biopalív by mali dodávatelia palív povinne znižovať emisie skleníkových plynov, ktoré sa 
uvoľňujú z ich palív počas ich životného cyklu (t. j. pri ich rafinácii, preprave a použití) o 1 % 
ročne od roku 2011. Toto opatrenie bude mať za následok 10 % zníženie emisií skleníkových 
plynov do roku 2020, čo sa rovná 500 miliónom ton CO2.

Po druhé, s cieľom umožniť používanie vyššieho objemu biopalív v benzíne sa vytvorí nová 
benzínová zmes, ktorá bude mať vyšší povolený obsah prísad obsahujúcich kyslík (tzv. 
oxygenátov) vrátane až do 10 % etanolu. Tieto rôzne zmesi benzínu budú jasne označené, aby 
sa vyhlo možným rizikám poškodenia súčasných vozidiel, keďže etanol nie je kompatibilný s 
palivovými systémami niektorých vozidiel.

Spravodajca tento návrh víta. Podpora ďalšieho vývoja nízkouhlíkových palív a iné opatrenia 
na znižovanie emisií z výrobného reťazca palív sú kľúčovým prvkom, ktorý zabezpečí, že 
odvetvie palív takisto prispeje k dosiahnutiu zníženia skleníkových plynov, ktoré si EÚ 
stanovila za cieľ. Spravodajca dôrazne podporuje koncept znižovania emisií skleníkových 
plynov z palív, tzv. koncept „well-to-wheel“(od zdroja až ku kolesám), ktorý berie do úvahy 
aj emisie uvoľňujúce sa aj pri samotnej výrobe paliva. Ide o najlepší spôsob, ako nasmerovať 
palivový priemysel celkovo udržateľným smerom a zároveň mu umožniť nevyhnutnú 
pružnosť. Spravodajca takisto s potešením víta navrhované normy maximálneho obsahu síry v 
nafte, ktoré umožnia vyššiu účinnosť vozidiel, znížia emisie pevných častíc a napomôžu 
zavedenie systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov v budúcnosti.

Spravodajca sa domnieva, že zníženie emisií sa dá dosiahnuť len koordinovanejším a 
integrovanejším prístupom, ktorý si vyžaduje nielen zavedenie nových výrobkov a technológií 
zo strany  palivového a automobilového priemyslu a ich dodávateľov, ale aj pevný záväzok 
zákonodarcov, poskytovateľov infraštruktúr a vodičov (okrem iného zavedením zdaňovania 
na základe emisií CO2, zlepšením schopností a správania vodičov a bezpečnejšej 
infraštruktúry).

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že je treba nájsť citlivú rovnováhu medzi podporou rozvoja 
trhu s biopalivami a vyhýbaním sa možným rizikám poškodenia súčasných vozidiel a 
životného prostredia. Váš spravodajca zastáva názor, že návrh Komisie je v tomto zmysle 
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nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív na úkor iných, ktoré by 
mohli niesť nižšie riziko nekompatibility so súčasnými vozidlami a nezlučiteľnosti so 
životným prostredím.

Najmä intenzívnejšie využívanie etanolu je nielenže nekompatibilné s mnohými palivovými 
systémami súčasných vozidiel, ale vyústi aj do zvýšenia emisií znečisťujúcich výparov. V 
návrhu Komisie sa zavádza špecifická výnimka vzťahujúca sa na tlak výparov pre benzín 
obsahujúci etanol. Tieto výpary, tiež známe ako prchavé organické zlúčeniny, však 
prispievajú k vzniku znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a môžu u ľudí s dýchacími 
alebo srdcovými problémami spôsobiť predčasnú smrť.

Váš spravodajca sa domnieva, že tento návrh by posilnilo, ak by umožňoval, aby aj iné 
alternatívy (ak napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný biometán, zemný plyn alebo 
vodík) prispievali k vývoju nízkouhlíkových palív a k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
z výrobného reťazca paliva. Tým, že by sa umožnila väčšia pružnosť pri využívaní všetkých 
biokomponentov, mohla by Európa využívať ich možný prínos na dosiahnutie nových cieľov 
EÚ v súvislosti s biopalivami.

Spravodajca by ďalej chcel poukázať na nenahraditeľnú úlohu technických inovácií pri 
znižovaní skleníkových plynov. Napríklad vynález patentovaný v Českej republike by v 
prípade, že by bol zavedený, mohol znížiť emisie skleníkových plynov až o 70 %. Triedený 
odpad môže slúžiť ako druhotná surovina.

Napokon by spravodajca chcel zdôrazniť potrebu racionalizovať celý dopravný systém EÚ. 
Súčasný objem cestnej dopravy je príliš vysoký, zatiaľ čo objem železničnej dopravy je príliš 
nízky. So zreteľom na integrovaný systém dopravy pre celú EÚ je nevyhnutné pripraviť a 
predložiť komplexný prístup, diskutovať o ňom a začleniť doň všetky príslušné druhy 
dopravy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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 2

(2) V oznámení Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu s názvom 

(2) V oznámení Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu s názvom 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Tematická stratégia Spoločenstva o 
znečistení ovzdušia sa stanovujú ciele 
zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich 
látok do roku 2020. Tieto ciele vyplývajú z 
rozsiahlej analýzy nákladov a výhod. 
Konkrétne sú ciele stanovené na zníženie 
emisií SO2 o 82 %, emisií oxidov dusíka 
(NOx) o 60 %, prchavých organických 
zlúčenín (POZ) o 51 % a primárnych 
mikročastíc PM2.5 o 59 % v porovnaní s 
emisiami v roku 2000. Následky zmien a 
doplnení smernice 98/70/ES na emisie POZ 
z čerpacích staníc by sa mali riešiť v 
budúcich legislatívnych predpisoch.

Tematická stratégia Spoločenstva o 
znečistení ovzdušia sa stanovujú ciele 
zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich 
látok do roku 2020. Tieto ciele vyplývajú z 
rozsiahlej analýzy nákladov a výhod. 
Konkrétne sú ciele stanovené na zníženie 
emisií SO2 o 82 %, emisií oxidov dusíka 
(NOx) o 60 %, prchavých organických 
zlúčenín (POZ) o 51 % a primárnych 
mikročastíc PM2.5 o 59 % v porovnaní s 
emisiami v roku 2000. Následky zmien a 
doplnení smernice 98/70/ES na emisie POZ 
z čerpacích staníc by sa mali riešiť v 
budúcich legislatívnych predpisoch. Komisia 
by mala podať správu o pokroku ešte pred 
predložením návrhu týchto budúcich 
právnych predpisov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam zníženia emisií skleníkových plynov, ako aj dôsledkov pre výrobcov 
palív a automobilov, by každá zmena právnych predpisov mala byť založená na správe 
o pokroku, ktorá uvedie hospodárske, ekologické a sociálne dôsledky každého návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 5

(5) Komisia prijala nariadenia zamerané na 
zníženie emisií znečisťujúcich látok z 
cestných vozidiel s nízkym a vysokým 
výkonom. Špecifikácia paliva je jedným z 
faktorov ovplyvňujúcich zníženie produkcie 
emisií potrebných na dosiahnutie emisných 
limitov.

(5) Komisia prijala nariadenia zamerané na 
zníženie emisií znečisťujúcich látok z 
cestných vozidiel s nízkym a vysokým 
výkonom. Špecifikácia paliva je jedným z 
faktorov ovplyvňujúcich zníženie produkcie 
emisií potrebných na dosiahnutie emisných 
limitov. Znečisťujúce emisie je možné 
znížiť aj prostredníctvom vyššej 
energetickej účinnosti a rozvoja energeticky 
účinnej mestskej verejnej dopravy.

Odôvodnenie

Proti zmene klímy je možné bojovať aj prostredníctvom vyššej energetickej účinnosti 
a rozširovania energeticky účinnej verejnej dopravy v mestských oblastiach. 80 % obyvateľov 
žije v mestských oblastiach a mestská doprava je zodpovedná za 40 % všetkých emisií CO2.



PE390.741v02-00 6/15 AD\693143SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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. The Community Strategy on 
Biofuels has been further elaborated in the 
Communication from the Commission of 
2006 - An EU Strategy for Biofuels. 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. 

(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 
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. Keďže je 
potrebné vyhnúť sa súťaži medzi 
využívaním pôdy pre potravinárske plodiny 
na jednej strane a pre plodiny na výrobu 
biopalív na strane druhej, bolo by vhodné 
investovať do výskumných aktivít 
týkajúcich sa biopalív druhej generácie.

Odôvodnenie

Biopalivá sú dôležité pre obmedzenie zmeny klímy, ale plodiny na výrobu biopalív by nemali 
nahradiť potravinárske plodiny alebo spôsobiť nadmerný nárast cien potravinárskych 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 13

(13) Podrobnosti týkajúce sa primiešania 
etanolu do benzínu, najmä limitné hodnoty 
tlaku výparov a možné alternatívy, ktorými 
sa zabezpečí, aby zmesi etanolu neprevýšili 
prijateľné limitné hodnoty tlaku výparov, 
by sa mali preskúmať na základe 
skúseností z uplatňovania smernice 
98/70/ES.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité 
umožniť väčšiu pružnosť pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-
TAEE, obnoviteľný biometán, zemný plyn alebo vodík).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité, aby 
sa pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný 
biometán, zemný plyn alebo vodík) umožnila väčšia pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 

vypúšťa sa
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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.

Odôvodnenie

Zvýšenie maximálneho tlaku výparov navrhované Európskou komisiou nie je z ekologických 
a zdravotných dôvodov opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 21

(21) Technológie biopalív sa vyvíjajú. Preto 
je potrebný ďalší výskum všetkých možných 
prístupov premeny biomasy na palivo 
cestnej doprave. Z toho dôvodu je 
nevyhnutný vyvážený prístup týkajúci sa 
limitných hodnôt ustanovených v smernici, 
aby sa zvýšilo využitie rôznych biopalív, ak 
je to potrebné. Medzi tieto nástroje patria: 
metanol, etanol, vyššie alkoholy, étery a 
ďalšie oxygenáty.

(21) Technológie biopalív sa vyvíjajú. Preto 
je potrebný ďalší výskum všetkých možných 
prístupov premeny biomasy na palivo 
cestnej doprave. Z toho dôvodu je 
nevyhnutný vyvážený a technologicky 
neutrálny prístup týkajúci sa limitných 
hodnôt ustanovených v smernici, aby sa 
zvýšilo využitie rôznych biopalív, ak je to 
potrebné. Medzi tieto nástroje patria: 
metanol, etanol, vyššie alkoholy, étery a 
ďalšie oxygenáty.

Odôvodnenie

Vzhľadom na neustály vývoj technológie biopalív, ako aj dôležitosť biopalív pri znižovaní 
emisií skleníkových plynov, je zásada technologickej neutrality kľúčová pre zabezpečenie 
slobody hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO C)

Článok 3 ods. 3 (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 sa označuje v 
štátnom jazyku alebo štátnych jazykoch 
„benzín“.

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

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

Odôvodnenie

Pomenovanie biopalivo je pre spotrebiteľov zavádzajúce. V každom prípade by pomenovanie 
„benzín s vysokým obsahom biopalív“ malo byť vyhradené pre benzín, ktorý obsahuje 
skutočne vysoký podiel biozložiek. Benzín s obsahom nefosílnych zložiek 0 až 5 % by sa preto 
mal nazývať „benzín“ a benzín s obsahom nefosílnych zložiek 5 až 10 % by sa mal nazývať 
„benzín s nízkou nefosílnou prímesou“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7b (smernica 98/70/ES)

Článok 7b vypúšťa sa
Etanol zmiešaný s benzínom

Opatrenia vzťahujúce sa na údaje týkajúce 
sa primiešania etanolu do benzínu, a najmä 
tlaku výparov, ako sa ustanovuje v prílohe 
VI a možné alternatívy, zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice okrem iného jej doplnením, 
sa prijímajú v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 11 ods. 2.“

Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité, aby 
sa pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný 
biometán, zemný plyn alebo vodík) umožnila väčšia pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7ba (nový) (smernica 98/70/ES)

Článok 7ba
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biozložky 

v palivách
1. Za biozložky prispievajúce k cieľu 
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uvedenému v článku 7a sa považujú len tie 
zložky, ktoré spĺňajú kritériá trvalej 
udržateľnosti a dokázateľne znižujú emisie 
skleníkových plynov počas svojho životného
cyklu.
2. Kritériá trvalej udržateľnosti sa 
prijímajú v súlade s postupom uvedeným v 
článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

GR pre životné prostredie Komisie musí byť poverené predložením návrhu na povinné kritériá 
trvalej udržateľnosti pre biozložky v palivách, ktorý by sa mal prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou. Správa gestorského výboru EP by mala navrhnúť, aby sa podrobnejšie 
kritériá stanovili už v smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 8 a (smernica 98/70/ES)

Článok 8a Článok 8a
Kovové prísady Kovové prísady

Pokiaľ ide o použitie kovových prísad v 
palive, bude Komisia pokračovať vo vývoji 
vhodnej metodiky testovania.

V nadväznosti na vykonanú činnosť 
Spoločného výskumného centra a pri 
využití existujúcich údajov bude Komisia 
pokračovať vo vývoji vhodnej metodiky 
testovania, pokiaľ ide o použitie kovových 
prísad v palive, a s použitím takejto 
metodiky posúdi, či navrhnúť obmedzenia 
pre tie prísady, o ktorých sa predpokladá, že 
narúšajú účinné fungovanie technológií na 
znižovanie znečistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 9 písmeno c) (smernica 98/70/ES)

c) limitná hodnota tlaku výparov zmesi 
etanolu s benzínom;

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité, aby 
sa pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný 
biometán, zemný plyn alebo vodík) umožnila väčšia pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 7A (nový)

Článok 9a (nový) (smernica 98/70/ES)

(7a) Vkladá sa tento článok 9a:
„Článok 9a

Na dosiahnutie cieľov Európskej únie 
znížiť emisie skleníkových plynov a na 
ustanovenie mechanizmu na podávanie 
správ a monitorovanie emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu palív 
využívaných v cestnej doprave Komisia 
najneskôr do 31. decembra 2010:
1. vypracuje pre Európsky parlament 
a Radu správu o možných mechanizmoch 
na zníženie emisií. Komisia zváži najmä:
a) vývoj vhodnej metodiky odhadovania 
emisií skleníkových plynov počas životného 
cyklu palív využívaných v cestnej doprave;
b) vyjasnenie vzťahu každého mechanizmu 
na zníženie emisií k systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami a záväzkom 
členských štátov vyplývajúcim z Kjótskeho 
protokolu;
c) prehodnotenie uskutočniteľnosti a 
časového plánu dosiahnutia špecifických 
cieľov progresívneho zníženia emisií 
skleníkových plynov;
d) zhodnotenie obchodných, hospodárskych 
a sociálnych dôsledkov týchto cieľov;
2. Komisia môže na základe tejto správy 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice v súlade s ustanoveniami 
smernice 2003/30/ES a príslušnými 
následnými právnymi predpismi.“
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Odôvodnenie

Hoci je žiaduce vytvoriť mechanizmus na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov 
a zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu palív v cestnej doprave, najprv je 
potrebné vyvinúť harmonizovanú konkrétnu metodiku na účinný výpočet týchto emisií. 
Stanovenie cieľa vo výške 10 % emisií skleníkových plynov je v tejto fáze predčasné, pretože 
to má priame dôsledky na objem a trvalú udržateľnosť biopalív, ktoré budú dostupné 
a podporované v EÚ. Komisia by mala navrhnúť revíziu smernice len vtedy, ak už vykonala 
všetky potrebné predpoklady uvedené vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 12

Príloha III poznámka pod čiarou 5 (smernica 98/70/ES)

Príloha III sa mení a dopĺňa takto: vypúšťa sa
V poznámke 5 sa pridáva tento text: „Ak 
palivo obsahuje etanol, maximálny tlak 
výparov v letnom období môže prekročiť 60 
kPa o množstvo uvedené v tabuľke v 
prílohe VI. “

Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité, aby 
sa pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný 
biometán, zemný plyn alebo vodík) umožnila väčšia pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 13 PÍSMENO A)

Príloha IV (smernica 98/70/ES)

a) v riadku pre „Polycyklické aromatické 
uhľovodíky“ sa zápis v stĺpci „maximum“ 
nahrádza zápisom „8“.

a) v riadku pre „Polycyklické aromatické 
uhľovodíky“ sa zápis v stĺpci „maximum“ 
nahrádza zápisom „6“.

Odôvodnenie

Zníženie maximálneho limitu ho zosúlaďuje so súčasným stavom na trhu. Takmer všetky 
palivá na európskom trhu už majú obsah PAU v rozmedzí od 1 % do 6 %.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
PRÍLOHA

Príloha V nadpis (smernica 98/70/ES)

ENVIRONMENTÁLNE ŠPECIFIKÁCIE 
PREDÁVANÝCH PALÍV 
POUŽÍVANÝCH VO VOZIDLÁCH 
VYBAVENÝCH ZÁŽIHOVÝMI 
MOTORMI

ENVIRONMENTÁLNE ŠPECIFIKÁCIE 
PREDÁVANÝCH PALÍV 
OBSAHUJÚCICH MINIMÁLNE 5 
OBJEMOVÝCH PERCENT BIOZLOŽIEK
A POUŽÍVANÝCH VO VOZIDLÁCH 
VYBAVENÝCH ZÁŽIHOVÝMI 
MOTORMI

Odôvodnenie

Navrhované zmeny vyžadujú, aby benzín s nízkym obsahom biopalív obsahoval najmenej 5 
objemových percent biozložiek, pričom výber zložiek bude na distribútorovi. Maximálne 
hodnoty jednotlivých biozložiek sú už uvedené v tabuľke. Minimálne hodnoty sa nevyžadujú, 
keďže minimálny celkový podiel je stanovený na 5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
PRÍLOHA

Príloha V riadky 19 a 19e (nové) (smernica 98/70/ES)

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Biozložky % v/v 5
---Bioetanol (stabilizujúce látky môžu byť 
potrebné)

% v/v 10

---Bioalkoholy obsahujúce 3 atómy uhlíka 
na molekulu

% v/v 7

---Bioalkoholy obsahujúce 4 alebo viac 
atómov uhlíka na molekulu

% v/v 10

---Bioétery obsahujúce 5 alebo viac atómov 
uhlíka na molekulu

% v/v 22

Odôvodnenie

Navrhované zmeny vyžadujú, aby benzín s nízkym obsahom biopalív obsahoval najmenej 5 
objemových percent biozložiek, pričom výber zložiek bude na distribútorovi. Maximálne 
hodnoty jednotlivých biozložiek sú už uvedené v tabuľke. Minimálne hodnoty sa nevyžadujú,
keďže minimálny celkový podiel je stanovený na 5 %. V rámci stanovených hraníc je možné 
dosiahnuť ekvivalent obsahu 10 % biopaliva (etanolu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh18
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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.

Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité, aby 
sa pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný 
biometán, zemný plyn alebo vodík) umožnila väčšia pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
PRÍLOHA

Príloha VI (smernica 98/70/ES)

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Návrh Komisie je nevyvážený, pretože podporuje len jeden zdroj komponentu biopalív 
(etanol) na úkor ostatných zdrojov. Intenzívnejšie využívanie etanolu nie je kompatibilné s 
mnohými palivovými systémami súčasných vozidiel a bude mať za následok zvýšenie emisií 
znečisťujúcich výparov, ktoré prispievajú k tvorbe znečistenia ovzdušia prízemným ozónom a 
môžu spôsobiť predčasnú smrť u ľudí s dýchacími a srdcovými problémami. Je dôležité, aby 
sa pri využívaní iných biokomponentov (ako napríklad bio-ETBE, bio-TAEE, obnoviteľný 
biometán, zemný plyn alebo vodík) umožnila väčšia pružnosť.
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