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9.12.2015 A8-0341/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. víta význam, ktorý Komisia pripisuje 

posilneniu regionálnej spolupráce; vyzýva 

Komisiu, aby preskúmala a stanovila, aký 

je optimálny rozsah spolupráce v rámci 

elektrickej a plynárenskej siete (a trhu) v 

EÚ; poukazuje na to, že v niektorých 

prípadoch členské štáty samy najlepšie 

určia, čo je nevyhnutné na ich územiach, 

zatiaľ čo v iných prípadoch zjavne 

existuje pridaná hodnota spolupráce 

riadenej EÚ; poukazuje však na to, že v 

niektorých prípadoch sa zistilo, že 

prostredníctvom rozsiahlej spolupráce v 

oblasti spoločných výziev na regionálnej 

úrovni dosiahli rýchlejšie výsledky skupiny 

členských štátov, napríklad na päťstrannom 

energetickom fóre; súhlasí s Komisiou, že 

súčasné regionálne ustanovenia môžu byť 

vzorom pre EÚ ako celok; 

71. víta posilnenú regionálnu spoluprácu; 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 

stanovila, aký je optimálny rozsah 

spolupráce v rámci elektrickej a 

plynárenskej siete (a trhu) v EÚ; poukazuje 

na to, že členské štáty samy najlepšie určia, 

čo je nevyhnutné na ich územiach; 

poukazuje na to, že v niektorých prípadoch 

sa zistilo, že prostredníctvom rozsiahlej 

spolupráce v oblasti spoločných výziev na 

regionálnej úrovni dosiahli rýchlejšie 

výsledky skupiny členských štátov, 

napríklad na päťstrannom energetickom 

fóre; súhlasí s Komisiou, že súčasné 

regionálne ustanovenia môžu byť vzorom 

pre iné členské štáty; je znepokojený, keď 

svojvoľné rozhodnutia ACER eliminujú 

tieto úspechy; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. vyzýva na rozvoj dobre integrovaných 

a konkurencieschopných regionálnych 

trhov s elektrickou energiou a plynom, 

ktoré zaistia primeranosť a pružnosť 

energetického systému pokrývajúceho 

všetky časti Únie; požaduje, aby Komisia 

konala rázne a transparentne proti všetkým 

prípadom protekcionizmu, správania, ktoré 

narúša hospodársku súťaž, a prekážkam 

brániacim vstupu na trh a jeho opusteniu; 

zdôrazňuje význam zaistenia stabilných 

vnútroštátnych regulačných rámcov, 

riešenia administratívnych prekážok 

a zefektívnenia vnútroštátnych 

administratívnych postupov, a to aj s 

cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre 

projekty zamerané na občanov; 

76. vyzýva na rozvoj dobre integrovaných 

a konkurencieschopných regionálnych 

trhov s elektrickou energiou a plynom, 

ktoré zaistia primeranosť a pružnosť 

energetického systému pokrývajúceho 

všetky časti Únie; požaduje, aby Komisia 

konala rázne a transparentne proti všetkým 

prípadom narúšania hospodárskej súťaže 

a prekážkam brániacim vstupu na trh a jeho 

opusteniu; zdôrazňuje význam zaistenia 

stabilných vnútroštátnych regulačných 

rámcov, riešenia administratívnych 

prekážok a zefektívnenia vnútroštátnych 

administratívnych postupov, a to aj s 

cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre 

projekty zamerané na občanov; opakuje, že 

česko-nemecká ponuková zóna je 

príkladom najlepšej praxe pre takýto 

regionálny trh s elektrickou energiou; 

Or. en 



 

AM\1081270SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0341/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. poukazuje na to, že v záujme 

úspešného vyváženia vnútorného trhu nie 

sú potrebné len investície do prepojovacích 

vedení, ale okrem iného aj do 

vnútroštátnych sietí, elektrární na fosílne 

palivá vybavenými technológiou na 

zachytávanie uhlíka a nových jadrových 

elektrární (v tých členských štátoch, ktoré 

o to majú záujem) ako kritického zdroja 

nízkouhlíkovej elektrickej energie pre 

základný odber, skladovacích kapacít (ako 

sú napríklad terminály pre skvapalnený 

zemný plyn) a do inteligentných sietí 

a pružnej výroby, s cieľom vyrovnať sa 

so zvýšenou výrobou energie z 

obnoviteľných zdrojov a distribuovanou 

výrobou; 

77. poukazuje na to, že v záujme 

úspešného vyváženia vnútorného trhu nie 

sú potrebné len investície do prepojovacích 

vedení, ale okrem iného aj do 

vnútroštátnych sietí, elektrární na fosílne 

palivá vybavenými najlepšími dostupnými 

technikami v oblasti znižovania 

znečistenia a nových jadrových elektrární 

(v tých členských štátoch, ktoré o to majú 

záujem) ako kritického zdroja 

nízkouhlíkovej elektrickej energie pre 

základný odber, skladovacích kapacít (ako 

sú napríklad terminály pre skvapalnený 

zemný plyn) a do inteligentných sietí 

a pružnej výroby, s cieľom vyrovnať sa 

so zvýšenou výrobou energie z 

obnoviteľných zdrojov a distribuovanou 

výrobou; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 87 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

87. vyzýva Komisiu, aby si pri 

vypracúvaní plánu na postupné zrušenie 

regulovaných cien ponechala možnosť 

cenovej regulácie a štandardizácie 

tarifných štruktúr, ak majú obmedzovať 

monopolné prenájmy alebo neočakávané 

zisky narúšajúce trh, s cieľom chrániť 

zraniteľných spotrebiteľov alebo uľahčiť 

porovnávanie taríf konkurenčných 

dodávateľov; 

87. vyzýva členské štáty, aby si ponechali 

možnosť cenovej regulácie a štandardizácie 

tarifných štruktúr, ak majú obmedzovať 

monopolné prenájmy alebo neočakávané 

zisky narúšajúce trh, s cieľom chrániť 

zraniteľných spotrebiteľov alebo uľahčiť 

porovnávanie taríf konkurenčných 

dodávateľov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  90a. nalieha na Komisiu, aby vyšetrila 

možné oblasti vzájomného narúšania 

účinkov snáh v oblasti energetickej 

účinnosti a obchodovania s emisiami; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Towards a European Energy Union 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 91 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

91. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

uplatňovali zásadu „energetickej 

efektívnosti na prvom mieste“; 

poznamenáva, že podľa Medzinárodnej 

agentúry pre energiu predstavuje 

energetická účinnosť „prvoradé palivo“ 

a ponúka najlepšiu návratnosť investícií 

spomedzi všetkých zdrojov energie; 
zdôrazňuje, že nárast energetickej 

efektívnosti, najmä zníženie energetických 

strát v budovách, má zásadný vplyv na 

zníženie dovozu energie EÚ z tretích krajín 

vzhľadom na to, že 61 % plynu 

dovážaného do Európskej únie sa využíva 

v budovách, a to najmä na vykurovanie; 

v tejto súvislosti požaduje, aby sa projekty 

súvisiace s energetickou účinnosťou 

a infraštruktúrou považovali za kľúčové 

investície, ktoré majú podobnú dôležitosť 

ako investície do nových kapacít na výrobu 

energie; 

91. zdôrazňuje, že nárast energetickej 

účinnosti, najmä zníženie strát energie v 

budovách, má zásadný vplyv na zníženie 

dovozu energie EÚ z tretích krajín 

vzhľadom na to, že 61 % plynu 

dovážaného do Európskej únie sa využíva 

v budovách, prevažne na účely 

vykurovania; v tejto súvislosti požaduje, 

aby sa projekty súvisiace s energetickou 

účinnosťou a infraštruktúrou považovali 

za kľúčové investície, ktoré majú podobnú 

dôležitosť ako investície do nových kapacít 

na výrobu energie; je presvedčený, že 

zásada „energetická účinnosť v prvom 

rade“ je v priamom rozpore s opatreniami 

stanovenými v rámci ETS; naliehavo 

preto vyzýva na vykonanie inventúry a 

hodnotenie vplyvov, pokiaľ ide o to, ako 

sa tieto dve zásady navzájom ovplyvňujú; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Cesta k udržateľnému hospodárstvu Obnova rastu ekonomiky 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 111 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

111. zdôrazňuje, že treba ukončiť dotácie 

poškodzujúce životné prostredie, ktoré 

treba naliehavo identifikovať a postupne 

zrušiť, pretože predstavujú plytvanie 

vzácnymi verejnými finančnými 

prostriedkami, ktoré sa najprv použijú na 

podporu znečisťujúcich postupov a 

neskôr na sanáciu; 

111. zdôrazňuje, že je potrebné ukončiť 

všetky dotácie, ktoré je naliehavo potrebné 

identifikovať a postupne zrušiť, pretože sú 

plytvaním nedostatkovými verejnými 

finančnými prostriedkami a vedú k vyšším 

cenám pre spotrebiteľov – domácnosti a 

priemysel – a znižujú energetickú 

bezpečnosť; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 112 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

112. zdôrazňuje, že prechod na 

konkurencieschopné a udržateľné 

nízkouhlíkové hospodárstvo ponúka 

významné príležitosti, pokiaľ ide o nové 

pracovné miesta, inovácie, rast a nižšie 

účty podnikov a domácností za energie; 

uznáva však, že tieto možnosti je možné 

realizovať len prostredníctvom úzkej 

spolupráce medzi Komisiou, členskými 

štátmi, miestnymi a regionálnymi 

orgánmi, občanmi a priemyslom, čo vedie 

k najúčinnejším stimulom a regulačným 

rámcom; konštatuje, že náležite riadená 

dekarbonizácia by nemala viesť 

k zvýšeným nákladom na energie, 

k energetickej chudobe, deindustrializácii 

európskeho hospodárstva ani k nárastu 

nezamestnanosti; trvá preto na aktívnom 

zapájaní sociálnych partnerov do riešenia 

sociálnych dôsledkov prechodu k 

udržateľnej energetickej únii; zdôrazňuje, 

že EÚ vyžaduje, aby politiky boli platné 

v rámci celej EÚ a zároveň mali trhový 

a technologicky neutrálny charakter a aby 

sa v nich zohľadňovali všetky podstatné 

právne predpisy a príslušné ciele EÚ, 

pričom by boli spojené s čo najnižšími 

nákladmi pre spoločnosť; 

112. konštatuje, že dekarbonizácia vedie k 

vyšším nákladom na energie, k 

energetickej chudobe, dezindustrializácii  

hospodárstva EÚ a zvyšovaniu 

nezamestnanosti, a to bez akéhokoľvek 

hmatateľného prínosu; zdôrazňuje, že na 

obnovu rastu hospodárstva v EÚ sú 

potrebné okrem iného trhové a 

technologicky neutrálne politiky s čo 

najnižšími nákladmi pre spoločnosť; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 115 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

115. vyzýva Európsku komisiu, aby 

zabezpečila, aby členské štáty vyžadovali 

minimálnu úroveň výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov pre nové a 

modernizované budovy a aby projekty v 

oblasti obnoviteľnej energie mali prospech 

z rýchlych administratívnych postupov a 

postupov pripojenia na sieť, a to najmä 

presadzovaním článku 13 ods. 4 a článku 

13 ods. 1 písm. f) smernice 2009/28/ES a 

článku 7 ods. 3 smernice 2009/72/ES; 

vyzýva Komisiu, aby pri preskúmavaní 

existujúcich príslušných právnych 

predpisov zvýšila počet budov vybavených 

systémami s energiou z obnoviteľných 

zdrojov, aby vyžadovala administratívne 

postupy prostredníctvom miesta jedného 

kontaktu pre malé projekty v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov 

a jednoduché oznamovacie postupy pre 

zariadenia na výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov, v prípade ktorých 

sa celá vyrobená energia spotrebuje na 

vlastné účely, a aby vytvorila rámec pre 

inovatívne opatrenia v oblasti spájania sietí 

a pre obchod so sieťovými službami na 

úrovni distribučnej siete; 

115. vyzýva členské štáty, aby vyžadovali 

minimálnu úroveň výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov pre nové a 

modernizované budovy a aby projekty v 

oblasti obnoviteľnej energie mali prospech 

z rýchlych administratívnych postupov a 

postupov pripojenia na sieť, a to najmä 

presadzovaním článku 13 ods. 4 a článku 

13 ods. 1 písm. f) smernice 2009/28/ES a 

článku 7 ods. 3 smernice 2009/72/ES; 

vyzýva Komisiu, aby pri preskúmavaní 

existujúcich príslušných právnych 

predpisov zvýšila počet budov vybavených 

systémami s energiou z obnoviteľných 

zdrojov, aby vyžadovala administratívne 

postupy prostredníctvom miesta jedného 

kontaktu pre malé projekty v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov 

a jednoduché oznamovacie postupy pre 

zariadenia na výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov, v prípade ktorých 

sa celá vyrobená energia spotrebuje na 

vlastné účely, a aby vytvorila rámec pre 

inovatívne opatrenia v oblasti spájania sietí 

a pre obchod so sieťovými službami na 

úrovni distribučnej siete; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 127 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

127. konštatuje, že prostriedky na 

dosiahnutie cieľov v oblasti klímy 

a energetiky do roku 2030 musia byť 

súčasťou priemyselnej politiky členských 

štátov so zreteľom na potrebu 

reindustrializácie; zastáva názor, že 

regulačný rámec EÚ a ciele politík EÚ v 

oblasti klímy a energetiky by mali byť 

konzistentné a prinášať pružnejší trhovo 

orientovaný prístup s cieľom zabezpečiť 

odolnú energetickú úniu, ktorá v  sebe 

bude zahŕňať politické ciele v oblasti 

klímy na rok 2030 a ciele 
reindustrializácie, čím sa doplní 

priemyselná politika členských štátov; 

127. konštatuje, že prostriedky na 

dosiahnutie cieľov v oblasti klímy 

a energetiky do roku 2030 nie sú v súlade s 

priemyselnou politikou členských štátov 

so zreteľom na potrebu reindustrializácie; 

domnieva sa, že by regulačný rámec EÚ 

mal byť konzistentný a prinášať pružnejší 

prístup v záujme zaručenia cieľov 

reindustrializácie, aby sa zabezpečila 

komplementarita s priemyselnou politikou 

členských štátov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 130 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

130. zdôrazňuje kľúčovú úlohu systému 

na obchodovanie s emisiami (ETS) ako 

nákladovo efektívneho trhového nástroja 

na dekarbonizáciu energetického systému 

Európy a na dosiahnutie cieľa EÚ 

týkajúceho sa zníženia emisií do roku 

2030 a po tomto období; zdôrazňuje, že 

okrem zavedenia rezervy stability trhu by 

sa mala po roku 2020 vykonať 

štrukturálna reforma ETS, v rámci ktorej 

by sa zohľadnil cieľ zníženia emisií CO2 

do roku 2030 a ktorá by zahŕňala – 

pokiaľ sa nevynaloží porovnateľné úsilie 

v iných významných hospodárstvach – 

konkrétne a zosúladenejšie opatrenia v 

oblasti úniku uhlíka na úrovni EÚ; 

130. vyzýva Komisiu, aby prešetrila 

náklady na záložné elektrárne, ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie spoľahlivých 

dodávok energie, keď sa využívajú 

obnoviteľné zdroje energie závislé od 

počasia, najmä náklady na záložné 

systémy pre veterné a solárne elektrárne v 

časoch, keď je vietor príliš silný alebo 

príliš slabý, a keď je zamračené, alebo v 

noci; 

Or. en 



 

AM\1081270SK.doc  PE573.403v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0341/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 134 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

134. uznáva síce, že energetický mix je 

predovšetkým v kompetencii členského 

štátu, chápe však obavy verejnosti týkajúce 

sa hydraulického štiepenia a dôsledkov, 

ktoré by táto technológia mohla mať pre 

klímu, životné prostredie a verejné zdravie 

a pre plnenie dlhodobého cieľa EÚ 

v oblasti dekarbonizácie; okrem toho 

uznáva, že obmedzený potenciál pomoci 

nekonvenčných palív pri nasycovaní 

budúceho dopytu EÚ po energii v spojení s 

vysokými investičnými a prevádzkovými 

nákladmi a súčasnými nízkymi 

celosvetovými cenami ropy znamená, že je 

otázne, či hydraulické štiepenie môže byť v 

Európskej únii životaschopnou 

technológiou; domnieva sa, že treba riadne 

riešiť obavy verejnosti a všetky činnosti 

súvisiace s hydraulickým štiepením by 

mali spĺňať najprísnejšie klimatické, 

environmentálne a zdravotné normy; žiada 

tie členské štáty, ktoré chcú vykonávať 

hydraulické štiepenie, aby dodržiavali 

odporúčania Komisie z roku 2014 o 

minimálnych zásadách pre prieskum a 

ťažbu uhľovodíkov (napríklad bridlicového 

plynu) s použitím vysokoobjemového 

hydraulického štiepenia; 

134. uznáva síce, že energetický mix je len 

v kompetencii členského štátu, chápe však 

obavy verejnosti týkajúce sa hydraulického 

štiepenia a dôsledkov, ktoré by táto 

technológia mohla mať pre životné 

prostredie a verejné zdravie; okrem toho 

uznáva, že obmedzený potenciál pomoci 

nekonvenčných palív pri nasycovaní 

budúceho dopytu EÚ po energii v spojení s 

vysokými investičnými a prevádzkovými 

nákladmi a súčasnými nízkymi 

celosvetovými cenami ropy znamená, že je 

otázne, či hydraulické štiepenie môže byť v 

Európskej únii životaschopnou 

technológiou v dlhodobom horizonte; 

domnieva sa, že treba riadne riešiť obavy 

verejnosti a všetky činnosti súvisiace 

s hydraulickým štiepením by mali spĺňať 

environmentálne a zdravotné normy; žiada 

tie členské štáty, ktoré chcú vykonávať 

hydraulické štiepenie, aby dodržiavali 

odporúčania Komisie z roku 2014 o 

minimálnych zásadách pre prieskum a 

ťažbu uhľovodíkov (napríklad bridlicového 

plynu) s použitím vysokoobjemového 

hydraulického štiepenia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 143 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

143. je presvedčený, že hoci rozhodnutie 

o energetickom mixe prináleží členským 

štátom a hoci odpoveď na otázku ako 

dekarbonizovať vlastné hospodárstvo 

je zvrchovaným rozhodnutím každého 

členského štátu, pre plnenie cieľov Európy 

a členských štátov v oblasti energetiky a 

klímy je nevyhnutná koordinácia politík 

a technologického rozvoja na úrovni EÚ; 

uznáva, že v niektorých oblastiach sú 

najúčinnejšie politiky na úrovni EÚ a že v 

iných oblastiach je rozhodujúca úzka 

spolupráca a koordinácia medzi členskými 

štátmi; uznáva, že na zaručenie takejto 

koordinácie je potrebný výrazný 

a spoľahlivý riadiaci proces; 

143. opakuje, že rozhodnutie 

o energetickom mixe prináleží členským 

štátom a spôsob dekarbonizácie vlastného 

hospodárstva je zvrchovaným rozhodnutím 

každého členského štátu, preto akýkoľvek 

mechanizmus riadenia EÚ v tejto oblasti 

predstavuje porušenie článku 194 ZFEÚ; 

uznáva, že je žiaduca úzka spolupráca a 

koordinácia medzi členskými štátmi, ktorú 

môže prípadne uľahčovať Komisia; 

Or. en 

 

 


