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CEBZ – Centrum energetického a biologického

zhodnotenia odpadov
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www.odpadjesupa.sk
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Ako funguje CEBZ?



PRÍLOHA IX 
Časť A. Suroviny na výrobu bioplynu pre dopravu a pokročilých biopalív, ktorých príspevok k minimálnym podielom 
uvedeným v článku 25 ods. 1 prvom a štvrtom pododseku možno považovať za dvojnásobok ich energetického obsahu: 
a) riasy, ak sa pestujú na pevnine v nádržiach alebo vo fotobioreaktoroch; 
b) biomasová časť zmesového komunálneho odpadu, ale nie separovaného odpadu z domácností, na ktorý sa vzťahujú 

ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES; 
c) biologický odpad v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2008/98/ES z domácností, ktorý podlieha triedenému zberu v 

zmysle článku 3 bodu 11 uvedenej smernice; 
d) pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmovinovom 

reťazci vrátane materiálu z malopredaja alebo veľkopredaja a agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia 
akvakultúry s výnimkou surovín uvedených v časti B tejto prílohy; 

e) slama; 
f) maštaľný hnoj a kal z kanalizácie a z čistiarní odpadových vôd; 
g) odpadové vody zo spracovania palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov; 
h) destilačný zvyšok po spracovaní talového oleja; 
i) G-fáza vznikajúca pri výrobe biodiesla; 
j) bagasa; 
k) hroznové výlisky a vínne kaly; 
l) škrupiny orechov; 
m) plevy; 
n) odzrnené kukuričné klasy; 
o) biomasová časť odpadu a zvyškov z lesníctva a priemyslu spracovania dreva, ako je kôra, konáre, zvyšky z prerezávky pred 

uvedením na trh, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, hobliny, čierny lúh, hnedý lúh, kal s obsahom vlákien, lignín a 
talový olej; 

p) ďalšie nepotravinové celulózové materiály; 
q) ďalšie lignocelulózové materiály okrem piliarskych a dyhárenských výrezov. 

Časť B. Suroviny na výrobu biopalív a bioplynu pre dopravu, ktorých príspevok k minimálnemu podielu stanovenému v článku 
25 ods. 1 prvom pododseku je obmedzený a možno ho považovať za dvojnásobok ich energetického obsahu: 
a) použitý kuchynský olej; 
b) živočíšne tuky zaradené do kategórií 1 a 2 v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009. 5

Smernica o podpore obnoviteľných zdrojov
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Balíček Fit for 55
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