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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
98/70/ES, pokiaľ ide o špecifikáciu benzínu, nafty a plynového oleja a zavedenie 
mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív 
v cestnej doprave, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o 
špecifikáciu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a ktorou sa 
zrušuje smernica 93/12/EHS
(KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0018)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 95 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0061/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 2

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

2) V oznámení Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu s názvom 
Tematická stratégia Spoločenstva o 
znečistení ovzdušia2 sa stanovujú ciele 
zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich 
látok do roku 2020. Tieto ciele vyplývajú z 
rozsiahlej analýzy nákladov a výhod. 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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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.

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. Vo svojom uznesení 
z 26. septembra 2006 k tematickej stratégii 
o znečisťovaní ovzdušia1 však Európsky 
parlament vyzval na ambicióznejšie ciele 
znižovania emisií, konkrétne na 65 % pri 
emisiách NOx, 55 % v prípade emisií POZ 
a 61 % pri primárnych mikročasticiach 
PM2.5.  Táto ambícia by sa mala odraziť 
v tejto smernici. Následky zmien a 
doplnení smernice 98/70/ES na emisie 
POZ z čerpacích staníc by sa mali riešiť v 
budúcich legislatívnych predpisoch.
___________________________

Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 176.

Odôvodnenie
Európsky parlament vyzval na ambicióznejšiu politiku boja proti znečisťovaniu ovzdušia.
Všetky právne predpisy o znečisťovaní ovzdušia musia byť preto v súlade s touto ambíciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 3

3) Spoločenstvo sa v rámci Kjótskeho 
protokolu zaviazalo dosiahnuť ciele 
vytýčené v oblasti emisií skleníkových 
plynov v období 2008 – 12. Vnútroštátna 
doprava v súčasnosti predstavuje takmer 20 
% uvedených emisií. Komisia zvažuje, aká 
úroveň zníženia produkcie skleníkových 
plynov by sa mala dosiahnuť nad rámec 
kjótskych záväzkov. Je potrebné, aby 
všetky sektory prispeli v dosahovaní 
budúcich cieľov.

3) Spoločenstvo sa v rámci Kjótskeho 
protokolu zaviazalo dosiahnuť ciele 
vytýčené v oblasti emisií skleníkových 
plynov v období 2008 – 12. Vnútroštátna 
doprava v súčasnosti predstavuje takmer 20 
% uvedených emisií. Spoločenstvo sa tiež 
zaviazalo znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov o 30 % do roku 2020 v kontexte 
globálnej dohody, a k jednostrannému 
zníženiu o 20 %. Je potrebné, aby všetky 
sektory prispeli v dosahovaní týchto
cieľov.

Odôvodnenie
Cieľ znížiť emisie o 30 % resp. 20 %, ktorý navrhla Komisia, podporuje tak Rada, ako aj 
Parlament. Všetky právne predpisy o znižovaní emisií skleníkových plynov musia byť preto v 
súlade s touto ambíciou.
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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. 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. 

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. Je žiaduce 
zaviesť nielen kritériá biodiverzity pre 
výrobu biopalív, ale aj kritériá sociálne.

Odôvodnenie
Malo by sa podporovať miešanie biopalív, ktoré sú účinné z hľadiska skleníkových plynov, s 
inými palivami. To sa ale nesmie realizovať na úkor biodiverzity a nesmie mať vážne 
nepriaznivé sociálne dôsledky vo vyrábajúcich krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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) Primiešanie etanolu do benzínu vedie k 
nelineárnej zmene tlaku výparov výslednej 
zmesi paliva. Na zabezpečenie toho, aby
zvýšenie tlaku výparov benzínu v dôsledku 
percentuálneho podielu, ktorý sa má 
zmiešať, nebolo neprimerane vysoké , je 
nevyhnutné určiť minimálny percentuálny 
podiel zmiešavania ako podmienku na 
umožnenie výnimky pre tieto zmesi.  
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Odôvodnenie
Primiešanie etanolu môže viesť ku zvýšeniu tlaku výparov. Je dôležité zabezpečiť, aby táto 
právna úprava nemala za následok zvýšenie maximálneho povoleného tlaku výparov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 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. Výnimka nesmie 
viesť ku celkovému zvýšeniu emisií POZ. 
Je preto potrebné znížiť maximálne 
úrovne tlaku výparov.

Odôvodnenie

Primiešanie etanolu by mohlo viesť ku zvýšeniu tlaku výparov. Je dôležité zabezpečiť, aby 
Komisiou navrhovaná výnimka nemala za následok zvýšenie súčasného maximálneho 
povoleného tlaku výparov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 

19) V rámci zavedenia nového 
mechanizmu na monitorovanie emisií 
skleníkových plynov by sa na Komisiu 
mala delegovať právomoc zaviesť na 
základe usmernení vymedzených 
Európskym parlamentom a Radou
metodiku, ktorá sa bude využívať pri 
podávaní správ o emisiách skleníkových 
plynov počas životného cyklu 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 
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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.

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
Komisia navrhuje monitorovať emisie skleníkových plynov počas životného cyklu palív a ich 
neskoršie zníženie. Z demokratického hľadiska je dôležité, že Európsky parlament a Rada by 
mali určovať smerovanie metodiky, ktorá sa použije na monitorovanie, a nenechať to na 
postup vo výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 22A (nové)

22a) Boli vyvinuté nové, čistejšie 
technológie motorov na použitie 
v plavidlách vnútrozemskej vodnej 
dopravy. Tieto motory môžu používať ako 
palivo výlučne palivá s veľmi nízkym 
obsahom síry. Obsah síry v palivách 
určených pre plavidlá vnútrozemskej 
vodnej dopravy sa zníži čo najskôr, a to v 
jednom stupni. 

Odôvodnenie

Moderné, čisté lodné motory s pokročilými filtrovacími technológiami na boj proti 
znečisťovaniu ovzdušia sa môžu používať len s palivami s veľmi nízkym obsahom síry. 
Komisia navrhuje zníženie obsahu síry v palivách pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy 
v dvoch etapách. Bolo by ale lepšie urýchliť zavedenie paliva s nízkym obsahom síry a obidve 
etapy spojiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD -1 (nový)

Článok 1 (smernica 98/70/ES)

-1. Článok 1 sa nahrádza takto:
„Článok 1
Pôsobnosť

Táto smernica stanovuje technické 
špecifikácie týkajúce sa zdravia a 
životného prostredia pre palivá používané 
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v motorových vozidlách vybavených 
zážihovými a vznetovými motormi a 
motormi používajúcimi iné technológie.“

Odôvodnenie
Smernica o kvalite palív doposiaľ upravovala len kvalitu palív. Týmto PDN by sa okrem toho 
pre palivá zaviedla požiadavka zníženia emisií skleníkových plynov. Dodávatelia paliva by 
tejto požiadavke mohli vyhovieť o.i. tak, že by vyrábali rozličné palivá, napr. vodík, ktoré 
majú dobrú rovnováhu skleníkových plynov. Na umožnenie tejto možnosti je potrebné rozšíriť 
pôsobnosť smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1, BOD 1A (nový)

Článok 2 ods. 1 písm. 5 a (nové) (smernica 98/70/ES)

1a. V prvom odseku článku 2 sa vkladá 
tento bod 5a:
„5a. „Výkon z hľadiska skleníkových 
plynov“ znamená množstvo skleníkových 
plynov v palive vyjadrené v ekvivalentoch 
CO2, plus množstvo ekvivalentov CO2
emitované v dôsledku procesov ťažby a 
výroby, dopravy, distribúcie a zmeny účelu 
používania pôdy, mínus úspory emisií v 
ekvivalentoch CO2 v dôsledku 
zachytávania a skladovania alebo 
pohlcovania v súvislosti s výrobou palív.“

Odôvodnenie

Dodávatelia palív musia zlepšiť výkon z hľadiska skleníkových plynov o 10 % do roku 2020. 
Je potrebné jasne definovať, čo táto koncepcia znamená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 2C

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 

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

alebo štátnych jazykoch „benzín s nízkym
obsahom biopalív“.

Odôvodnenie
Na to, aby bol spotrebiteľ jasne informovaný, treba pojem „benzín s vysokým obsahom 
biopalív“ vyhradiť len pre benzín, ktorý skutočne obsahuje veľký percentuálny podiel 
biopalív. Benzín obsahujúci 0 až 5 % biopalív by sa mal preto nazývať „benzín“ a benzín 
obsahujúci 5 až 10 % biopalív by sa mal nazývať „benzín s nízkym obsahom biopalív“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 3C

Článok 4 ods. 5 (smernica 98/70/ES)

5. Členské štáty zabezpečia, aby plynové 
oleje určené na použitie v necestných 
pojazdných strojoch a poľnohospodárskych 
a lesných traktoroch predávaných na ich 
území po 1. januári 2008 obsahovali menej 
než 1000 mg/kg síry. Najneskôr od 31. 
decembra 2009 je maximálny prípustný 
obsah síry v plynových olejoch určených 
na použitie v necestných pojazdných 
strojoch a poľnohospodárskych a lesných 
traktoroch okrem plavidiel vnútrozemskej 
vodnej dopravy 10 mg/kg.

5. Členské štáty zabezpečia, aby plynové 
oleje určené na použitie v necestných 
pojazdných strojoch a poľnohospodárskych 
a lesných traktoroch predávaných na ich 
území po 1. januári 2008 obsahovali menej 
než 1000 mg/kg síry. Najneskôr od 31. 
decembra 2009 je maximálny prípustný 
obsah síry v plynových olejoch určených 
na použitie v necestných pojazdných 
strojoch a poľnohospodárskych a lesných 
traktoroch okrem plavidiel vnútrozemskej 
vodnej dopravy 10 mg/kg.

Členské štáty tiež zabezpečia, aby boli 
najneskôr do 31 decembra 2009 plynové 
oleje určené na použitie v necestných 
pojazdných strojoch a plavidlách 
vnútrozemskej vodnej dopravy v súlade s 
kvalitou naftového paliva na použitie v 
cestných pojazdných strojoch v zmysle 
prílohy IV.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje zníženie obsahu síry v palivách na použitie v necestných pojazdných 
strojoch a poľnohospodárskych a lesných traktoroch. Nepredložila ale žiaden návrh ohľadom 
iných znečisťujúcich faktorov, napr. PAC. Je dôležité, aby palivá určené pre tieto vozidlá 
spĺňali všetky požiadavky, ktoré sa uplatňujú na cestné vozidlá v zmysle prílohy IV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 3D

Článok 4 ods. 6 (smernica 98/70/ES)
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6. Členské štáty zabezpečia, že najneskôr 
od 31. decembra 2009 je maximálny 
prípustný obsah síry v plynových olejoch 
určených na použitie v plavidlách 
vnútrozemskej vodnej dopravy 300 mg/kg.
Členské štáty zabezpečia, že sa najneskôr 
do 31. decembra 2011 tento obsah zníži na 
10 mg/kg.

6. Členské štáty zabezpečia, že najneskôr 
od 31. decembra 2009 je maximálny 
prípustný obsah síry v plynových olejoch 
určených na použitie v plavidlách 
vnútrozemskej vodnej dopravy 10 mg/kg.

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
najneskôr do 31 decembra 2009 plynové 
oleje určené na použitie v necestných 
pojazdných strojoch a plavidlách 
vnútrozemskej vodnej dopravy v súlade s 
kvalitou naftového paliva na použitie v 
cestných pojazdných strojoch v zmysle 
prílohy IV.

Odôvodnenie

Moderné, čisté lodné motory s pokročilými filtrovacími technológiami na boj proti 
znečisťovaniu ovzdušia sa môžu používať len s palivami s veľmi nízkym obsahom síry. 
Komisia navrhuje zníženie obsahu síry v palivách pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy 
v dvoch etapách. Bolo by ale lepšie urýchliť zavedenie paliva s nízkym obsahom síry a obidve 
etapy spojiť. Ďalšie emisie CO2, ktoré by v tejto súvislosti vznikli v rafinérii, bohato 
kompenzujú efektívnejšie motory, ktoré vypúšťajú menej CO2. Je ďalej dôležité, aby palivá 
určené pre vnútrozemskú vodnú dopravu spĺňali všetky požiadavky, ktoré sa uplatňujú na 
cestné vozidlá v zmysle prílohy IV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7a ods. 3 (smernica 98/70/ES)

1. Od 1. januára 2009 budú členské štáty 
od dodávateľov palív pre cestnú dopravu a 
palív používaných v necestných 
pojazdných strojoch, ktoré sa uvádzajú na 
trh vyžadovať, aby monitorovali emisie 
skleníkových plynov z týchto palív počas 
ich životného cyklu a podávali o ňom 
správy.

1. Od 1. januára 2009 budú členské štáty 
od dodávateľov palív pre cestnú dopravu a 
palív používaných v necestných 
pojazdných strojoch, ktoré sa uvádzajú na 
trh vyžadovať, aby monitorovali emisie 
skleníkových plynov na jednotku energie 
z týchto palív počas ich životného cyklu a 
podávali o ňom správy. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie ku PDN 15. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7a ods. 2 (smernica 98/70/ES)

2. Od 1. januára 2011 budú členské štáty 
od dodávateľov palív pre cestnú dopravu a 
palív používaných v necestných 
pojazdných strojoch, ktoré sa uvádzajú na 
trh vyžadovať, aby znížili emisie 
skleníkových plynov z týchto palív. 
Zníženie má zodpovedať 1 % emisií v roku 
2010 za rok na každý kalendárny rok až do 
a vrátane roku 2020. Stupeň emisií 
skleníkových plynov počas ich životného 
cyklu na jednotku energie oznámený v 
roku 2020 nebude vyšší než 90 % stupňa 
oznámeného v roku 2010.

2. Od 1. januára 2011 budú členské štáty 
od dodávateľov palív pre cestnú dopravu a 
palív používaných v necestných 
pojazdných strojoch, ktoré sa uvádzajú na 
trh vyžadovať, aby znížili emisie 
skleníkových plynov z týchto palív. 
Zníženie má zodpovedať 2 % emisií v roku 
2010 za dva roky na každé dva kalendárne
roky až do a vrátane roku 2020. Stupeň 
emisií skleníkových plynov počas ich 
životného cyklu na jednotku energie 
oznámený v roku 2020 nebude vyšší než 
90 % stupňa oznámeného v roku 2010. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie ku PDN 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7a ods. 3 (smernica 98/70/ES)

3. Opatrenia potrebné na zavedenie 
monitorovania, podávania správ a 
overovania emisií skleníkových plynov 
počas ich životného cyklu založené na 
presnom vymedzení prvkov zohľadnených 
pri výpočte týchto emisií, aby spĺňali 
požiadavky ustanovené v odsekoch 1 a 2 
tohto článku, určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením, sa prijímajú v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2.

3. Opatrenia potrebné na zavedenie 
monitorovania, podávania správ a 
overovania emisií skleníkových plynov na 
jednotku energie počas ich životného 
cyklu založené na presnom vymedzení 
prvkov zohľadnených pri výpočte týchto 
emisií, aby spĺňali požiadavky ustanovené 
v odsekoch 1 a 2 tohto článku, určené na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou
ustanoveným v článku 11 ods. 2. na 
základe usmernení uvedených v prílohe 
VIa.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje zachovať vypracovávanie metodiky merania skleníkových plynov v kontexte 
konceptu „well to wheel“ (od zdroja po cestu) na postup vo výbore. Vyber použitej metodiky 
je ale veľmi politickou otázkou. Parlament by preto mal poskytnúť usmernenia, na ktorých 



PE 392.119v01-00 14/27 PR\676597SK.doc

SK

bude založený postup vo výbore. Pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov, bolo by 
lepšie ho vykonať v 5 krokoch vždy o 2 % za každé 2 roky, než 10 rokov znižovať vždy o 1 %, 
pretože je jednoduchšie vykonať zníženie o 2 % každé 2 roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 7ba (nový) (smernica 98/70/ES)

Článok 7b
Kritériá trvalej udržateľnosti biopalív

1. Za biopalivá prispievajúce ku plneniu 
cieľa uvedeného v článku 7a sa považujú 
len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej 
udržateľnosti výroby a výkonu z hľadiska 
skleníkových plynov na báze životného 
cyklu v zmysle prílohy VIb.
2. Členské štáty uznávajú dvojstranné a 
mnohostranné dohody medzi 
Spoločenstvom a tretími krajinami ako 
dôkaz o splnení podmienok uvedených v 
prílohe VIb. 
3. Členské štáty uznávajú dôkazy o 
dodržiavaní dobrovoľných 
medzinárodných systémov vymedzujúcich 
normy trvalo udržateľnej výroby 
produktov poľnohospodárstva alebo 
lesníctva ako dôkaz o splnení podmienok 
uvedených v prílohe VIb, pod 
podmienkou, že tieto systémy boli 
akreditované pokiaľ ide o ich plnenie 
primeraných štandardov spoľahlivosti, 
transparentnosti a nezávislého auditu 
tretích strán. Zoznam systémov 
spĺňajúcich tieto kritériá sa bude 
uverejňovať a pravidelne aktualizovať.
Kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v 
prílohe VIb  sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

Výroba biomasy môže mať vážne dôsledky na biodiverzitu a sociálne otázky. Revidovaná 
smernica o kvalite palív podnecuje výrobu biomasy s relatívne nízkym obsahom skleníkových 
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plynov, ale okrem toho sú potrebné kritériá týkajúce sa biodiverzity a sociálnych vecí. Je 
dôležité, aby Parlament formuloval usmernenia pre tieto kritériá namiesto toho, aby 
rozhodnutie nechal na postup vo výbore. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 8a (smernica 98/70/ES)

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

Použitie kovovej prísady MMT v palive je 
zakázané od 1. januára 2010. Pokiaľ ide o 
použitie kovových prísad iných ako MMT
v palive, Komisia vyvinie vhodnú metodiku
testovania.“

Odôvodnenie
V niektorých členských štátoch sa do benzínu pridáva MMT na zlepšenie zlej kvality benzínu 
dovážaného z Ruska. Použitie tejto a ďalších kovových prísad významne poškodzuje životné 
prostredie. MMT sa dá jednoducho nahradiť menej škodlivými látkami. Použitie tejto prísady 
by sa preto malo od roku 2010 zakázať. Pokiaľ ide o iné kovové prísady, Komisia vypracuje 
vhodnú metodiku testovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 9 písm. ca (nové) (smernica 98/70/ES)

ca) vymedzenie arktických alebo iných 
náročných zimných klimatických 
podmienok s cieľom obmedziť 
vymedzenie len na oblasti, v ktorých 
podmienky odôvodňujú vyšší maximálny 
tlak výparov. 

Odôvodnenie
Členské štáty s arktickými alebo inými náročnými zimnými klimatickými podmienkami majú 
nárok na vyšší maximálny tlak výparov. Vymedzenie pojmov arktické alebo náročné zimné 
klimatické podmienky je podľa návrhu Komisie veľmi všeobecne sformulované. Malo by sa 
preto uvažovať, či by sa definícia nemala obmedzovať len na regióny, ktoré by skutočne mali 
mať nárok na vyšší maximálny tlak výparov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 9 písm. f) (smernica 98/70/ES)
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f) použitie kovových prísad v palivách. f) použitie kovových prísad s výnimkou 
MMT v palivách.

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie ku PDN 20

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 9 písm. fa) (nové) (smernica 98/70/ES)

fa) celkový objem zložiek používaných v 
benzíne a nafte so zreteľom na 
environmentálne právne predpisy EÚ 
vrátane cieľov rámcovej smernice o vode 
a jej dcérskych smerníc. 

Odôvodnenie
Existujú dôkazy o tom, že vodné útvary sú v niektorých prípadoch znečistené zložkami 
používanými v nafte alebo benzíne, napr. MTBE alebo ETBE, alebo inými zložkami ako napr. 
benzénom. Malo by sa to vyšetriť vzhľadom na rámcovú smernicu o vode a iné 
environmentálne právne predpisy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 12 ODSEK 1 (nový)
Príloha III tabuľka (smernica 98/70/ES)

v riadku pre „Tlak výparov, letné 
obdobie“ sa zápis v stĺpci „maximum“ 
nahrádza zápisom „56,0 (5)“.

Odôvodnenie

Príloha III sa uplatňuje na benzín s prídavkom biopalív v objeme 0 až 5 %. Keďže benzín, 
ktorý obsahuje 5 až 10 % biopalív, sa dnes nazýva „benzín s nízkym obsahom biopalív“, je 
vhodné aj naďalej nazývať kategóriu 0 až 5 % ako „benzín“, podobne ako v prípade 
nezmenenej smernice 98/70/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 12

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

V poznámke 5 sa pridáva tento text: „Ak 
palivo obsahuje etanol, maximálny tlak 
výparov v letnom období môže prekročiť 

Poznámka 5 sa nahrádza takto: „V 
členských štátoch s arktickými alebo 
inými náročnými zimnými klimatickými 
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60 kPa o množstvo uvedené v tabuľke v 
prílohe VI. “

podmienkami maximálny tlak výparov 
nesmie prekročiť hodnotu 66,0 kPa. Ak 
palivo obsahuje biopalivá, maximálny 
povolený tlak výparov v letnom období 
môže prekročiť 56 kPa o 4 kPa (pozri 
príloha VI), pod podmienkou, že palivo 
obsahuje aspoň 3 % biopaliva.“

Odôvodnenie

Príloha III sa uplatňuje na benzín s prídavkom biopalív v objeme 0 až 5 %. Keďže benzín, 
ktorý obsahuje 5 až 10 % biopalív sa dnes nazýva „benzín s nízkym obsahom biopalív“, je 
vhodné aj naďalej nazývať kategóriu 0 až 5 % ako „benzín“, podobne ako v prípade 
nezmenenej smernice 98/70/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD 13 PÍSM. a) 

Príloha IV tabuľka (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

Je žiaduce znížiť emisie škodlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAC) na 
absolútne minimum. Komisia si želá znížiť maximálny povolený obsah PAC z 11 % na 8 %. V 
priemere však palivo v EÚ obsahuje približne 3 % PAC a len vo výnimočných prípadoch ich 
obsahuje viac ako 6 %. Maximálny percentuálny podiel sa preto môže ďalej znížiť až na 6 %.

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

Prílohy VIa a VIb (nové) (smernica 98/70/ES)

15a. Dopĺňajú sa prílohy VIa a VIb v 
znení uvedenom v prílohe k tejto smernici. 

Odôvodnenie

Treba presnejšie vymedziť exaktný spôsob monitorovania a zlepšovania výkonu palív z 
hľadiska skleníkových plynov. Na tento účel sa vkladajú dve nové prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
PRÍLOHA
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Príloha V podnadpis (smernica 98/70/ES)

Druh: Benzín s vysokým obsahom biopalív Druh: Benzín s nízkym obsahom biopalív

Odôvodnenie

Príloha V obsahuje ustanovenia o benzíne obsahujúcom 0 až 10 % biopalív. Je zavádzajúce, 
ako sa benzín s takýmto podielom biopalív označuje ako „benzín s vysokým obsahom 
biopalív“. Tento pojem by mal byť vyhradený len pre benzín, ktorý obsahuje podstatne viac 
biopalív. Je navyše lepšie, ak existuje kategória 0- 5 % biopalív a iná kategória s obsahom 5-
10 %. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
PRÍLOHA

Príloha V tabuľka riadok 3 stĺpec 4 (smernica 98/70/ES)

Tlak výparov, letné obdobie Tlak výparov, letné obdobie

60,0 (4) 56,0 (4)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie ku PDN 25. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
PRÍLOHA

Príloha V tabuľka riadok 7 stĺpec 2 (smernica 98/70/ES)

- Etanol (stabilizujúce látky môžu byť 
potrebné)   % v/v    10)

- Biopalivo (stabilizujúce látky môžu byť 
potrebné)   % v/v    5- 10)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie ku PDN 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
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 

4) Pre členské štáty s arktickými alebo 
inými náročnými zimnými klimatickými 
podmienkami maximálny tlak výparov 
nesmie prekročiť hodnotu 66,0 kPa. 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 v letnom období môže prekročiť 
60 kPa o množstvo uvedené v tabuľke v 
prílohe VI.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie ku PDN 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
PRÍLOHA

Príloha VI (smernica 98/70/ES)

VÝNIMKA VZŤAHUJÚCA SA NA 
TLAK VÝPAROV POVOLENÁ PRE 
BENZÍN S OBSAHOM ETANOLU

VÝNIMKA VZŤAHUJÚCA SA NA 
TLAK VÝPAROV POVOLENÁ PRE 
BENZÍN S OBSAHOM BIOPALÍV

Obsah etanolu 
(% v/v)

Povolená 
výnimka pre tlak 
výparov (v kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Povolená výnimka vzťahujúca sa na tlak 
výparov pre stredný obsah etanolu medzi 
hodnotami uvedenými v tabuľke sa určuje 
priamou lineárnou extrapoláciou medzi 
obsahom etanolu bezprostredne nad a 
bezprostredne pod strednou hodnotou.

Výnimka vo výške 4 kPa bude povolená 
len v prípade, ak sa primiešavajú 3 % až 
10 % biopalív.

Odôvodnenie
Navrhovaná výnimka by viedla ku zvýšeniu tlaku výparov až na 68 kPa a ku zhoršeniu kvality 
ovzdušia v dôsledku zvýšenia emisií POZ. Primiešanie etanolu a iných biopalív ale môže byť 
dôležitým nástrojom na to, aby dodávatelia zlepšovali výkon týkajúci sa skleníkových plynov z 
paliva. Na to, aby sa nezhoršila kvalita ovzdušia, treba znížiť  maximálny tlak výparov na 56 
kPa. Môže sa povoliť len výnimka vo výške najviac 4 kPa. Ak sa použije tento prístup, tak  aj 
pri uplatnení výnimky nepresiahne maximálny tlak výparov 60 kPa a ovzdušie sa nebude 
znečisťovať viac. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
PRÍLOHA
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Príloha VIa (nová) (smernica 98/70/ES)

PRÍLOHA VI A
METÓDA NA MERANIE EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV VŠETKÝCH 
PALÍV POČAS ICH ŽIVOTNÉHO 
CYKLU 
1. Pri podávaní správ o emisiách 
skleníkových plynov všetkých palív počas 
životného cyklu sa zohľadnia tieto prvky:
a) fa:
- spôsob ťažby, zmeraný alebo 
odhadovaný pre každé miesto ťažby; 
- odhadované množstvo energie použitej 
pri spracovaní vrátane spaľovania 
odplynu, únikov a iných foriem použitia 
energie súvisiaceho s prevádzkou; 
- dôsledky zmeny účelu používania pôdy 
vrátane presídlenia poľnohospodárskej 
činnosti; 
- množstvo energie použitej na výrobu a 
aplikáciu agrochemických látok na 
jednotku energie;
- dôsledky vedľajších produktov;
- použitie paliva pre výrobné stroje na 
jednotku;
b) preprava a distribúcia vrátane: 
- prepravy od zdroja na prvé miesto 
rafinácie/presunu na základe 
priemerných ekvivalentov CO2 na 
jednotku energie;
- počtu prepravných kilometrov od zdroja 
na miesto rafinácie/presunu;
- počtu prepravných kilometrov od miesta 
rafinácie/presunu do miesta predaja na 
základe priemerných ekvivalentov CO2 na 
jednotku energie;
c) konverzia a rafinácia vrátane:
- množstva energie použitej v procese 
konverzie/rafinácie na jednotku energie;
- množstvo ekvivalentov CO2emitovaných 
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na jednotku energie; 
d) konečný výrobok:
- obsah uhlíka na jednotku energie.
2. Do 1. januára 2011 budú formulované 
základné normy pre palivá na základe 
emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu meraných v zmysle 
odseku 1 tejto prílohy. Tieto normy budú 
pozostávať z porovnania výsledkov 
dodávateľa paliva s najlepším celkovým 
výkonom alebo s priemerom najlepších 
troch dodávateľov. V prípade potreby sa 
môže rozlišovať medzi ľahkou a ťažkou 
konvenčnou ropou.
3. Od 1. januára 2011 by sa redukcia 
ekvivalentov CO2 uvedená v článku 7a 
ods. 2 mohla zakladať na štandardných 
hodnotách pre každé ťažobné miesto, 
alebo na pevnom obsahu ekvivalentov 
CO2 na základe prístupu well to wheel (od 
zdroja po cestu). Dodávatelia palív sa 
môžu od tejto hodnoty odchýliť 
pozitívnym smerom v prípade, ak dokážu, 
že výrobok má nižší výkon z hľadiska 
skleníkových plynov v porovnaní so 
štandardnou hodnotou.  

Odôvodnenie
V tejto prílohe sa uvádzajú usmernenia týkajúce sa metódy na meranie emisií CO2 zo všetkých 
typov palív (vrátane fosílnych palív, biopalív, vodíka). Ak dodávatelia dokážu splniť svoje 
ciele znižovania emisií uvedené v článku 7a tým, že použijú nové palivá ako napr. vodík, bude 
to mať za následok veľké investície do nových automobilových technológií. 
Metodika je rozdelená na 3 časti: Prvá sa týka procesu monitorovania emisií skleníkových 
plynov v celom reťazci. Druhá stanovuje základné normy znižovania emisií skleníkových 
plynov. Posledná popisuje fázu znižovania a zavádza možnosť použitia štandardných hodnôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
PRÍLOHA

Príloha VIb (nová) (smernica 98/70/ES)

Príloha VI B
KRITÉRIÁ TRVALEJ 
UDRŽATEĽNOSTI PRI VÝROBE 
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BIOPALÍV
Biodiverzita
Kritériá biodiverzity budú založené na 
systéme, v ktorom je možné biomasu 
aspoň čiastočne vysledovať k jej zdroju. 
Certifikovaná biomasa sa môže miešať s 
necertifikovanou biomasou. Všetky 
spoločnosti, ktoré sú súčasťou reťazca 
výroby trvalo udržateľnej biomasy, budú 
certifikované. Týmto systémom sa musí 
zabezpečiť, že:
- v blízkosti cenných prírodných alebo 
vládnych chránených území sa 
nevykonáva žiadna výroba biomasy, 
okrem prípadov, ak pozostáva z prúdov 
odpadov alebo spracovania zvyškov dreva;
- nedôjde ku odlesneniu v dôsledku výroby 
biomasy;
- sa dodržia medzinárodné dohovory a 
nariadenia;
- výroba biomasy nespôsobí žiadne 
nedostatky vody.
Sociálne kritériá
Sociálne kritériá výroby biopalív budú 
obsahovať tieto prvky:
- povinnosť podávať správy o sociálnych 
dôsledok výroby biosurovín, najmä pokiaľ 
ide o ceny potravín;
- vyhlásenie o súhlase zástupcu/-ov 
miestnych spoločenstiev/miestneho 
obyvateľstva. 

Odôvodnenie

Výroba biomasy môže mať vážne dôsledky na biodiverzitu a sociálne otázky. Revidovaná 
smernica o kvalite palív podnecuje výrobu biomasy s relatívne nízkym obsahom skleníkových 
plynov, ale okrem toho sú potrebné kritériá týkajúce sa biodiverzity a sociálnych vecí. 
Navrhovaný systém overovania poskytuje účinné overovanie pôvodu biomasy a zabezpečí, že 
nedôjde ku strate. biodiverzity. Umožňuje tiež celoplošné vykonávanie. Sociálne kritériá by 
mali vychádzať z poskytnutia správnych informácií a zo súhlasu miestnych predstaviteľov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Revízia smernice o kvalite palív má dva ciele. Prvým je zlepšenie kvality ovzdušia 
prostredníctvom zníženia emisií o.i. síry a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAC). 
Druhým cieľom je boj proti zmene klímy prostredníctvom znižovania emisií skleníkových 
plynov z odvetvia dopravy. Uvedený druhý cieľ je mimoriadne významným politickým 
rozhodnutím. V prvom rade treba emisie skleníkových plynov merať z hľadiska ich celého 
životného cyklu: fázy ťažby a výroby, prepravy, distribúcie a konečného použitia. ďalším 
krokom je znižovanie emisií. Prvý krát sa stanovuje cieľ znižovania určitého výrobku (paliva) 
na základe analýzy životného cyklu. Zaujímavým konštatovaním je, že štát Kalifornia v USA 
oznámil v takmer v rovnakom čase podobnú iniciatívu. Vznikla preto možnosť produktívnej 
spolupráce s USA.  Na prípravu politickej diskusie požiadali koordinátori Výboru pre životné 
prostredie Európskeho parlamentu o vypracovanie štúdie. Štúdia s názvom Inclusion of 
sustainability criteria in the Fuel Quality Directive (Začlenenie kritérií trvalej udržateľnosti 
do smernice o kvalite palív) bola uverejnená začiatkom júla. Výbor ENVI a oddelenie politiky
následne 5. júla zorganizovalo workshop, na ktorom odborníci vyjadrili svoj názor, a 
zainteresované strany boli pozvané na účasť. Na diskusii sa zúčastnilo približne 50 osôb 
vrátane zástupcov Komisie, HSV, členských štátov, predsedníctva Rady, ropného priemyslu, 
ekologického hnutia a výrobcov biopalív. V predchádzajúcich mesiacoch sa vaša 
spravodajkyňa zúčastnila mnohých rozhovorov so zainteresovanými stranami a s odborníkmi. 
V máji sa zúčastnila sympózia o tejto problematike v Kalifornii. Je potrebné objasniť výber 
určitých možností v otázkach kvality ovzdušia, ako aj cieľov týkajúcich sa zmeny klímy.

1. Kvalita ovzdušia

Smernica o kvalite palív stanovuje nové normy týkajúce sa oxidu siričitého a polycyklických 
aromatických uhľovodíkov. V otázke obsahu síry v palivách určených pre vnútrozemskú 
vodnú dopravu Komisia navrhuje uplatniť zníženie v dvoch fázach: 31. decembra 2009 na 
300 mg/kg a 31. decembra 2011 na 10 mg/kg. Komisia odôvodňuje tento dvojstupňový 
prístup tým, že zníženie obsahu síry v palivách si vyžiada ďalšiu spotrebu paliva. Možno však 
namietať, že palivo s nízkym obsahom síry umožňuje použiť efektívnejšie lodné motory. 
Ďalšiu spotrebu energie, ktorá by vznikla v rafinérii, bohato kompenzuje znížená spotreba 
paliva lodí. Účinnejšie lodné motory sú dostupné už v súčasnosti.

Komisia navrhuje, aby sa najvyšší povolený obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov 
znížil z 11 % na 8 %. Bežnou úrovňou v EÚ sú však 3 až 4 %, pričom 6 % sa prekračuje len v 
niektorých výnimočných prípadoch. Ďalšie zníženie stropu z 8 % na 6 % by sa preto mohlo 
dosiahnuť bez veľkých dodatočných nákladov.

Tlak výparov a etanol
Ďalším bodom je tlak výparov. S rastúcim tlakom výparov rastú aj emisie prchavých 
organických zlúčenín (POZ). POZ sú dôležitým faktorom pri tvorbe ozónu. Tvorba ozónu 
môže byť vážnym zdravotným problémom najmä v teplých podmienkach. V uznesení k 
tematickej stratégii o kvalite ovzdušia vyzval Parlament na ambicióznejší prístup práve pre 
škody na zdraví, ktoré spôsobujú POZ. Komisia nenavrhuje žiadne ďalšie znižovanie a želá si 
zachovať hodnotu 60 kPa ako maximálny povolený tlak výparov s možnosťou zvýšenia na 70 
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kPa v arktických podmienkach. Je to preto, aby mohli automobily štartovať aj v arktických 
oblastiach. Komisia navyše dokonca navrhuje zvýšenie povoleného tlaku v prípade, ak sa do 
paliva primiešava etanol. Jedným z vedľajších účinkov primiešavania etanolu do paliva je 
zvýšený tlak výparov, ktorého dôsledkom je viac emisií POZ do atmosféry. Zvýšenie tlaku 
výparov nie je v priamej úmere s množstvom primiešavaného etanolu. Najvyššiu hodnotu 
dosahuje pri zmesi obsahujúcej 5 % a nad touto hodnotou opäť postupne klesá.

Na to, aby mohla spravodajkyňa predložiť vyvážený návrh, preštudovala situáciu v USA. Vo 
väčšine štátov USA je najvyšší povolený tlak výparov podstatne nižší než v EÚ, konkrétne 48 
kPa. Neexistuje žiadne zvýšenie v prípade zmiešavania s etanolom, hoci štáty, v ktorých to 
kvalita vzduchu umožňuje, túto možnosť využívajú. Neexistujú žiadne technické prekážky, 
ktoré by bránili zavedeniu nižšieho tlaku výparov v EÚ. Možným tlakom výparov je 56 kPa. 
Ďalej je diskutabilné, do akej miery je potrebná výnimka v prípade etanolu. Vzhľadom na 
rýchle zvýšenie tlaku výparov v prípade primiešania malého množstva etanolu by povolenie 
zvýšenia tlaku výparov len v prípade primiešania malého percentuálneho podielu etanolu bolo 
nesprávnym podnetom. V tomto prípade by malý príspevok ku znižovaniu emisií 
skleníkových plynov mal za následok neúmerné zhoršenie kvality ovzdušia. Vaša 
spravodajkyňa preto navrhuje obmedzenú výnimku vo výške 4 kPa v prípade, ak sa do paliva 
primiešavajú aspoň 3 % biopalív.

Návrhy
Zhrnutie návrhov spravodajkyne:

- zrýchlenie znižovania obsahu síry v palivách určených pre vnútrozemskú vodnú 
dopravu

- zníženie maximálneho povoleného množstva PAC
- zákaz škodlivej prísady MMT: 
- zníženie tlaku výparov a umožnenie výnimky len v prípade primiešavania 3 až 10 % 

biopalív.

2. Skleníkové plyny

Cestná doprava spôsobuje približne 20 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Na dosiahnutie 
zníženia CO2 o 30 % do roku 2020 potrebujeme nielen podstatne účinnejšie autá, ale musia sa 
znížiť aj emisie CO2 z palív. Komisia navrhuje, aby sa emisie skleníkových plynov najprv 
merali a neskôr v rokoch 2011 až 2020 znižovali každoročne o 1 %. Z celkových emisií 
skleníkových plynov z palív vznikne približne 85 % pri samotnom spaľovaní v automobile a 
15 % pri procese výroby a rafinácie vrátane prepravy a distribúcie paliva. Návrh Komisie na 
zníženie emisií si zaslúži absolútnu podporu. Na dosiahnutie tohto zníženia môžu dodávatelia 
palív zefektívniť procesy ťažby a rafinácie, aby sa na získanie ropy a spracovanie na benzín 
alebo naftu použilo menej energie. Porovnávací výskum, napríklad práca Kristiny 
Holmgrenovej zo švédskeho inštitútu výskumu životného prostredia IVL, naznačuje, že 
existujú rozdiely medzi rafinériami v EÚ a je mnoho možností na úsporu energie, ktoré sa 
dosiaľ nevyužívajú. Ďalšou možnosťou je výroba a uvádzanie na trh alternatívnych palív ako 
zemný plyn, vodík alebo LPG. Výroba všetkých týchto alternatívnych palív musí byť, 
prirodzene, predmetom rovnakých analýz typu „od zdroja po cestu“. treťou možnosťou je 
zmiešavanie s biopalivami Aj tu sa musí uplatniť prístup „od zdroja po cestu“, čo bude viesť 
k uprednostňovaniu biopalív s lepšou rovnováhou skleníkových plynov než v prípade 
fosílnych palív. Návrh ponúka dodávateľom palív dostatok možností výberu podľa vlastného 
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uváženia a možnosti dodávania palív s lepšou uhlíkovou rovnováhou. Tento návrh si zaslúži 
našu plnú podporu. K návrhu Komisie však treba vysloviť niekoľko pripomienok:

1. Stanovenie metódy
Komisia navrhuje stanoviť prostredníctvom postupu vo výbore (komitológie) prístup „od 
zdroja po cestu“. Pretože v tejto súvislosti musí dôjsť k viacerým závažným voľbám v oblasti 
politiky, Parlament musí mať možnosť vyjadrovať sa k týmto usmerneniam. Zabezpečiť sa to 
dá zostavením usmernení v novej prílohe, ktoré bude potom neskôr možné dopracovať 
prostredníctvom postupu vo výbore. Tieto usmernenia môžu zahŕňať medzi iným aj 
rozhodnutia o východiskovom roku a norme.

2. Východiskový rok a norma
Rafinérie v rôznej miere investovali do zlepšenia účinnosti. Podľa návrhu Komisie musí 
každý dodávateľ poskytovať údaje o emisiách skleníkových plynov, ktoré sa potom stanú 
normou. To by znamenalo, že na každú spoločnosť sa uplatňuje iná norma, čo odporuje 
zásadám vnútorného trhu. Takisto to protirečí duchu spravodlivosti, pretože spoločnosti, ktoré 
investovali do zlepšenia, by trpeli tým, že musia dodržiavať prísnejšie normy než ich 
konkurenti, ktorí do účinnosti investovali menej. Je potrebná spoločná norma, aby sa 
zabezpečili rovné podmienky. Ideálne by mal byť východiskovým rokom niektorý rok v 
minulosti, aby sa zabezpečilo, že správanie nebudú ovplyvňovať strategické motívy. V takom 
prípade sa musia využiť existujúce štúdie. Pretože veľa údajov chýba a nie každý dodávateľ 
palív a výrobca biopaliva súhlasí s výsledkami, bolo by lepšie, aby východiskový rok ležal v 
budúcnosti, a to čo najskôr po prijatí tejto smernice. Takto bude môcť každý dodávateľ 
dodávať údaje, a bude tak aj musieť robiť.

3. Cieľ
Navrhovaným cieľom je 1 % ročne. Odborníci konštatujú, že na to, aby sa tieto ambície 
naplnili, je potrebné značné úsilie, ale závisí to v značnej miere od východiskového bodu 
základnej normy. Otázkou je prirodzene to, aká norma sa zvolí vychádzajúc z údajov 
dodaných výrobcami palív. Rozhodne by bolo vhodné, keby sa neprevzala najnižšia norma, a 
takisto ani priemerná. Zrejmou voľbou je prístup opierajúci sa o údaje najlepšieho výrobcu, 
zabezpečí sa tým primeraná úroveň ambícií. V takomto prípade by normu pre ostatných určila 
najlepšia spoločnosť (alebo napríklad priemer troch najlepších spoločností). Je tu však 
potrebná jedna poznámka. Je pravdepodobné, že najlepšia spoločnosť bude fungovať na báze 
ľahkej ropy, pretože táto vyžaduje menej spracovania a rafinácie. Ak by normu nastavila 
najlepšia spoločnosť, predstavovalo by to silný stimul pre všetkých európskych dodávateľov 
palív, dokonca by ich to prinútilo k tomu, aby takisto čo najviac používali ľahkú ropu. 
Znamenalo by to zvýšenie ceny ľahkej ropy a viedlo by to k tomu, že by ťažká ropa 
smerovala do krajín ako Čína a India. To by nemuselo byť lepšie z hľadiska celosvetovej 
produkcie emisií skleníkových plynov. Len by to presmerovalo emisie z európskych 
spoločností na iné. S cieľom zabezpečiť skutočné zníženie emisií by bolo možno potrebné 
zaviesť dve normy: jednu pre ťažkú ropu a druhú pre ľahkú ropu. Táto potreba sa však dá 
posúdiť len na základe údajov o skutočných emisiách výrobcov palív. Navyše navrhované 
zníženie na úrovni 1 % sa bude dať ťažko realizovať.  Zníženie v rozsahu 2 % za dva roky je 
jednoduchšie a prinesie prakticky rovnaké potlačenie emisií do roku 2020.

4. Celý reťazec
Návrh Komisie uvádza prístup „od zdroja po cestu“. Znamená to, že sa zohľadňujú emisie v 
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celom reťazci. Pri fosílnych palivách predstavuje reťazec ťažbu ropy, spaľovanie odpadných 
plynov pri ťažbe, prvotné spracovanie, rafináciu, distribúciu a emisie pri spaľovaní v motore. 
V prípade biopalív platí to isté, ale tu sa dôraz pravdepodobne bude klásť na používanie 
výrobných vstupov (napr. umelých hnojív) a zmeny vo využívaní pôdy.

Príloha uvádza tieto kritériá tak, aby sa dali uplatniť na ropu, zemný plyn, vodík a biopalivá. 
Inou možnosťou by bolo určiť odlišnú metódu pre každé biopalivo, ale tento prístup zaručuje, 
že metóda bude neutrálna vo vzťahu k technológiám a že nebude existovať skrytý stimul pre 
niektoré palivo. Dodávateľ paliva sa môže sám rozhodnúť, ktorá možnosť je pre neho 
optimálna.

5. Pôsobnosť
Návrh Komisie sa nezmieňuje o vodíku. Je však dôležité umožniť dodávateľom palív 
optimálnu voľbu a nepodporovať výlučne biopalivá. Je preto potrebné zmeniť a doplniť 
článok 2, ktorý definuje pôsobnosť.

Problematickým bodom je elektrická energia. Bolo by samozrejme dobré, keby boli 
automobily poháňané udržateľne vyrábanou elektrickou energiou. Niektorí výrobcovia 
predpokladajú rozmach automobilov „pripojiteľných do zásuvky“, ktorých batérie sa budú 
dobíjať doma. V mnohých prípadoch sa súčasní dodávatelia palív nezapájajú do tejto 
koncepcie. Zahrnúť do pôsobnosti elektrinu by bolo v zásade žiaduce, ale dodávatelia palív 
obvykle nedodávajú elektrinu. Obchodný systém by vyriešil tento problém, ale to by znovu 
smernicu skomplikovalo.

6. Kritériá trvalej udržateľnosti
I napriek tomu, že dodávatelia palív využívajú rôzne metódy na splnenie povinnosti 
znižovania emisií, je nepopierateľné, že tento cieľ predstavuje silný stimul na používanie 
biopalív. V tejto súvislosti je nepochybné, že miešaním palív s biopalivami, ktorým sa na 
základe analýzy „od zdroja po cestu“ vytvára ešte viac skleníkových plynov, alebo len o málo 
menej, sa dosiahne len veľmi málo. Nie je preto potrebné zahrnúť kritérium, ktoré priamo 
stanovuje minimálnu požiadavku týkajúcu sa úrovne skleníkových plynov. Dodávatelia palív 
nemajú dôvod pridávať biopalivá, ktorých účinnosť, pokiaľ ide o oxid uhličitý, je slabá.

V prípade kritérií trvalej udržateľnosti je vec odlišná. Existujú oprávnené obavy týkajúce sa 
vplyvu používania biopalív vo veľkom meradle na biodiverzitu, životné prostredie a sociálne 
vzťahy. Nie je jednoduché sformulovať kritériá, ktoré sú v súlade s pravidlami Svetovej 
obchodnej organizácie. Niektoré európske krajiny s tým už začali. Príloha [VIb] obsahuje 
niekoľko kritérií, ktoré súvisia s obavami vo vzťahu k biopalivám a vychádzajú zo stanovísk
Veľkej Británie, Nemecka a Holandska, alebo aspoň z ich predbežných stanovísk. Čo sa týka 
sociálnych kritérií, riešenie spočíva primárne v povinnosti monitorovať sociálny dosah a 
získať súhlas miestneho obyvateľstva. Pokiaľ ide o biodiverzitu, znepokojenie vyvoláva 
používanie vody a blízkosť oblastí osobitného významu z hľadiska ochrany prírody.

7. Súlad s ostatnými právnymi predpismi: Európsky systém obchodovania s emisiami a 
cieľ týkajúci sa biopalív 

O súlade s ostatnými právnymi predpismi a iniciatívami sa veľa diskutuje. Európska rada 
odsúhlasila záväzný cieľ pridávania biopalív v objeme 10 % za dvoch predpokladov. 
Biopalivá musia byť trvalo udržateľné a musí byť dostatočne rozvinutá technológia druhej 
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generácie. Je samozrejmé, že ciele trvalej udržateľnosti uvedené v prílohe k tejto smernici 
nesmú byť v rozpore so všeobecnými podmienkami udržateľnosti, ktoré sformulovala Rada. 
Kritériá Komisia práve zostavuje. Neskôr bude pravdepodobne možné uviesť v prílohe VIb 
odkaz na prijatý zoznam kritérií.

Existuje aj druhý aspekt týkajúci sa súladu, a to aspekt súvisiaci s obchodovaním s emisiami. 
Rafinérie budú súčasťou systému ETS, musia podávať správy o emisiách a nakupovať ďalšie 
práva, ak produkujú viac emisií, než na ktoré majú právo. Podľa niektorých názorov to samo 
o sebe poskytuje dostatočné záruky toho, že sa rafinérie budú správať pri emisiách oxidu 
uhličitého zodpovedne a to znamená, že nemusia predkladať povinné správy. Na druhej strane 
však existuje názor, že ETS je len stimulom na zníženie oxidu uhličitého, a nepredstavuje 
absolútnu povinnosť. Ropné spoločnosti sa nakoniec môžu rozhodnúť nakúpiť emisné práva 
na komerčnom trhu. ETS a rovnako aj smernica, ktorá sa teraz posudzuje, predstavujú stimul. 
Ani jedna z nich v skutočnosti neukladá povinnosť zlepšiť účinnosť v rafinériách. Inými 
slovami, navzájom sa podporujú a prinajmenšom si neodporujú.

8. Záver
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladá vaša spravodajkyňa, majú za cieľ 
zabezpečiť maximálnu pružnosť a rovné podmienky a ambiciózne, avšak zodpovedné ciele. 
Navyše je dôležité, aby smernica bola neutrálna, pokiaľ ide o technológie, v tom zmysle, že 
by nemala poskytovať dodatočné stimuly vo vzťahu k niektorému palivu alebo technológii. V 
súhrne to predstavuje tieto navrhnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

- Príloha VIa: usmernenia k metódam merania vrátane používania štandardných hodnôt, 
prístup opierajúci sa o údaje najlepšieho producenta a v prípade potreby rozličné 
normy pre ľahkú a ťažkú ropu, 

- Príloha VIb: kritériá trvalej udržateľnosti: biodiverzita a sociálne záväzky
- rozšírenie pôsobnosti smernice: umožnenie používania vodíka na zníženie oxidu 

uhličitého,
- väčšia pružnosť: zníženie emisií o 2 % za 2 roky do roku 2020 vrátane namiesto 1 % 

ročne,
- záruky trvalej udržateľnosti v novom článku 7c.
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