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11.1.2018 A8-0391/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Touto smernicou sa stanovuje 

spoločný rámec opatrení na podporu 

energetickej efektívnosti v Únii s cieľom 

zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahli 

20 % hlavné ciele a do roku 2030 30 % 

záväzné hlavné ciele Únie v oblasti 

energetickej efektívnosti, a vytvára 

podmienky na ďalšie zlepšovanie 

energetickej efektívnosti po týchto rokoch. 

Ustanovujú sa ňou pravidlá určené na 

odstránenie prekážok na trhu s energiou a 

prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia 

efektívnosti pri dodávke a využívaní 

energie, a stanovujú sa ňou indikatívne 

národné ciele energetickej efektívnosti na 

rok 2020. 

1. Touto smernicou sa stanovuje 

spoločný rámec opatrení na podporu 

energetickej efektívnosti v Únii, ktorým sa 

zavádza zásada prvoradosti energetickej 

efektívnosti v celom energetickom reťazci 

vrátane výroby energie, jej prenosu, 

distribúcie a koncového využitia s cieľom 

zabezpečiť, aby sa dosiahli hlavné ciele 

Únie v oblasti energetickej efektívnosti, a 

to do roku 2020 hlavné ciele na úrovni 20 

% a do roku 2030 indikatívne hlavné ciele 

na úrovni 35 %, a vytvárajú sa podmienky 

na ďalšie zlepšovanie energetickej 

efektívnosti po týchto rokoch. Ustanovujú 

sa ňou pravidlá na odstránenie prekážok na 

trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, 

ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a 

využívaní energie, a stanovujú sa ňou 

indikatívne národné ciele energetickej 

efektívnosti na roky 2020 a 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 3 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Každý členský štát stanoví v oblasti 

energetickej efektívnosti indikatívne 

národné príspevky k dosiahnutiu cieľa 

Únie na rok 2030 uvedeného v článku 1 

ods. 1 v súlade s článkami [4] a [6] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [riadenie 

energetickej únie]. Pri stanovení týchto 

príspevkov členské štáty zohľadnia 

skutočnosť, že spotreba energie v Únii v 

roku 2030 nesmie presiahnuť 1 321 Mtoe 

primárnej energie a 987 Mtoe konečnej 

energie. Členské štáty tieto príspevky 

oznámia Komisii v rámci integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky a 

klímy v súlade s postupom podľa článkov 

[3] a [7] až [11] nariadenia (EÚ) XX/20XX 

[o riadení energetickej únie].; 

4. Každý členský štát stanoví v oblasti 

energetickej efektívnosti indikatívne 

národné príspevky k dosiahnutiu cieľa 

Únie na rok 2030 uvedeného v článku 1 

ods. 1 v súlade s článkami [4] a [6] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [riadenie 

energetickej únie]. Pri príspevkoch sa 

zohľadnia všetky štádia energetického 

systému, vrátane výroby, prenosu, 

distribúcie a konečného použitia a môžu 

byť doplnené o osobitné politické 

opatrenia. Členské štáty pri stanovovaní a 

prehodnocovaní úrovne týchto príspevkov 

zohľadnia, že referenčné základné 

hodnoty spotreby energie v Únii v roku 

2030 nesmie presiahnuť 1 321 Mtoe 

primárnej energie alebo 987 Mtoe 

koncovej energie. Ak hospodársky rozvoj 

alebo štrukturálna úprava (podľa indexu 

priemyselnej výroby na základe údajov 

Eurostatu), využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, zníženie emisií CO2 sa 

podstatne odlišujú od prognóz a 

predpokladov použitých pri stanovovaní 

cieľov Únie a národných príspevkov, 

ktorými sa majú dosiahnuť, základné 

hodnoty a príspevky sa upravia. 

Prepočítanie príspevkov jednotlivých 

členských štátov sa uskutoční počas 

aktualizácie integrovaných národných 
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plánov v oblasti energetiky a klímy 

uvedených v článkoch [3] a [13] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [riadenie 

energetickej únie]. Akékoľvek 

prepočítanie cieľa Únie sa robí rok po 

predložení aktualizovaných integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky a 

klímy a, ak je to potrebné, prijme sa v 

súlade s riadnym legislatívnym postupom. 

Ak členský štát nestanovil svoj príspevok 

na základe energetickej náročnosti, môže 

vo svojich integrovaných národných 

plánoch v oblasti energetiky a klímy 

uvedených v článku [3] nariadenia [EÚ] 

XX/20XX [riadenie energetickej únie] 

uviesť svoju očakávanú úroveň 

priemyselnej výroby v roku 2030, a 

následne vylúčiť zo svojho príspevku na 

rok 2030 akúkoľvek spotrebu energie 

vyplývajúcu z nadmernej priemyselnej 

výroby. Akékoľvek takéto vylúčenie sa 

musí opierať o index priemyselnej výroby 

Eurostatu. Členské štáty tieto príspevky a 

akékoľvek ich úpravy oznámia Komisii v 

rámci integrovaných národných plánov v 

oblasti energetiky a klímy v súlade s 

postupom podľa článkov [3] a [7] až [11] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [riadenie 

energetickej únie]. 

Or. en 



 

AM\1143175SK.docx  PE614.328v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0391/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) každoročným novým úsporám od 1. 

januára 2021 do 31. decembra 2030 vo 

výške 1,5 % ročného množstva energie 

predanej koncovým odberateľom, ktoré sa 

stanovia ako priemer za posledné tri roky 

pred 1. januárom 2019. 

b) každoročným novým úsporám od 1. 

januára 2021 do 31. decembra 2030 vo 

výške aspoň1,5 % ročného množstva 

energie predanej koncovým odberateľom, 

ktoré sa stanovia ako priemer za posledné 

tri roky pred 1. januárom 2019; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely písmena b) a bez toho, aby boli 

dotknuté odseky 2 a 3, smú členské štáty 

započítať len tie úspory energie, ktoré sú 

výsledkom nových politických opatrení 

zavedených po 31. decembri 2020 alebo 

politických opatrení zavedených v období 

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020, 

pokiaľ možno preukázať, že výsledkom 

týchto opatrení sú individuálne opatrenia 

prijaté po 31. decembri 2020, ktoré 

prinášajú úspory. 

Úspory požadované za obdobie uvedené v 

písmene b) sú kumulatívne a sú navyše k 

úsporám požadovaným na obdobie 

uvedené v písmene a). Na tieto účely a bez 

toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3, smú 

členské štáty započítať len tie úspory 

energie, ktoré sú výsledkom politických 

opatrení zavedených po 31. decembri 2020 

alebo skôr, pokiaľ možno preukázať, že 

výsledkom týchto opatrení sú nové 

individuálne postupy prijaté po 31. 

decembri 2020, ktoré prinášajú úspory. 

Členské štáty môžu tiež započítať úspory 

vyplývajúce z individuálnych činností 

vykonávaných v období od 1. januára 

2014 do 31. decembra 2020 za 

predpokladu, že budú naďalej prinášať 

preukázateľné úspory energie aj po roku 

2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) započítať úspory energie, ktoré sú 

výsledkom novozavedených 

individuálnych opatrení realizovaných od 

31. decembra 2008, ktoré majú v roku 

2020 a po ňom naďalej merateľný a 

overiteľný vplyv, do objemu úspor energie 

uvedeného v odseku 1 a 

d) započítať úspory energie, ktoré sú 

výsledkom nedávnych individuálnych 

činností realizovaných od 31. decembra 

2008, ktoré majú v roku 2020 naďalej 

merateľný a overiteľný vplyv, do objemu 

úspor energie uvedeného v článku 1 a 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 7 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty dosiahnu požadovaný 

objem úspor podľa odseku 1 buď 

zavedením povinnej schémy energetickej 

efektívnosti uvedenej v článku 7a, alebo 

prijatím alternatívnych opatrení uvedených 

v článku 7b. Členské štáty môžu povinnú 

schému energetickej efektívnosti 

kombinovať s alternatívnymi politickými 

opatreniami. 

6. Členské štáty dosiahnu požadovaný 

objem úspor podľa odseku 1 buď 

zavedením povinnej schémy energetickej 

efektívnosti uvedenej v článku 7a, alebo 

prijatím alternatívnych opatrení uvedených 

v článku 7b, pričom  prijmú opatrenia na 

minimalizáciu vplyvu priamych 

a nepriamych nákladov takýchto schém 

na konkurencieschopnosť povinných 

subjektov, ktoré sú vystavené 

medzinárodnej hospodárskej súťaži. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Návrh smernice 

Príloha I – bod 1 – písmeno b 

Smernica 2012/27/EÚ 

Príloha V – bod 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) úspory vyplývajúce z uplatňovania 

záväznej legislatívy Únie sa považujú za 

úspory, ktoré by boli dosiahnuté v každom 

prípade aj bez príslušnej činnosti 

povinných, zúčastňujúcich sa alebo 

poverených subjektov a/alebo 

vykonávajúcich orgánov, takže ich 

nemožno nárokovať v rámci článku 7 ods. 

1, s výnimkou úspor súvisiacich s 

obnovou existujúcich budov za 

predpokladu splnenia kritéria kauzality v 

zmysle časti 3 písm. h); 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


