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11.1.2018 A8-0391/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 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 vytvorenie 

indikatívnych národných cieľov a 

príspevkov v oblasti energetickej 

efektívnosti na roky 2020 a 2030.; 

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, prenosu, distribúcie a 

konečnej spotreby energie, s cieľom 

zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahli 

20 % hlavné ciele a do roku 2030 35 % 

záväzné hlavné ciele Únie v oblasti 

energetickej efektívnosti, a vytvárajú sa 

podmienky na ďalšie zvyšovanie 

energetickej efektívnosti po roku 2030 v 

súlade s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti 

energetiky a klímy na rok 2050 a s 

Parížskou dohodou. Ustanovujú sa ňou 

pravidlá na odstránenie prekážok na trhu s 

energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré 

bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní 

energie, a vytvorenie indikatívnych 

národných cieľov v oblasti energetickej 

efektívnosti na roky 2020 a 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 indikatívny 

národný príspevok k dosiahnutiu cieľa 

Únie na rok 2030 uvedeného v článku 1 

ods. 1 v súlade s článkami [4] a [6] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [o riadení 

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 národné  ciele, 

ktoré súhrnne budú v súlade s cieľom 

Únie na rok 2030 uvedeným v článku 1 

ods. 1 a v súlade s článkami [4] a [6] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [o riadení 

energetickej únie]. Členské štáty pri 

stanovení úrovne svojich cieľov 

zohľadnia, že spotreba energie v Únii 

v roku 2030 nesmie presiahnuť 1220 Mtoe 

primárnej energie a 893 Mtoe konečnej 

energie. S cieľom umožniť  zvýšenie 

priemyselného a ekonomického rastu v 

rámci hlavných cieľov tohto nariadenia v 

súlade s článkom 1 a aby mali členské 

štáty dostatočnú flexibilitu na splnenie 

svojich národných cieľov energetickej 

efektívnosti a aby sa zároveň mohlo 

rozvíjať ich hospodárstvo a mohla rásť 

priemyselná výroba a činnosti, majú mať 

dovolené, aby stanoviť ciele na základe 

energetickej náročnosti, ktorá je pomerom 

medzi energetickou spotrebou a hrubým 

domácim produktom (HDP). Národné 

ciele energetickej efektívnosti zohľadnia 

všetky články energetického reťazca 

vrátane výroby, prenosu, distribúcie a 
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konečného použitia. Členské štáty tieto 

ciele 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].; 

Or. en 

 

 


