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11.1.2018 A8-0392/337 

Pozmeňujúci návrh  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Preto je vhodné stanoviť záväzný 

cieľ Únie, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 

27 %. Členské štáty by mali, 

prostredníctvom procesu riadenia 

stanovenom v nariadení [riadenie], 

definovať svoj prínos k splneniu tohto 

cieľa v rámci svojich integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky a 

klímy. 

(7) Preto je vhodné stanoviť záväzný 

cieľ Únie, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 

45 %, pričom tento cieľ bude sprevádzaný 

záväznými národnými cieľmi. Tieto ciele 

umožňujú spravodlivé a primerané 

rozdelenie. Je vhodné zrealizovať to 

prostredníctvom rozdelenia požadovaného 

celkového nárastu využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov energie medzi 

členské štáty na základe rovnakého 

nárastu podielu každého členského štátu 

váženého prostredníctvom jeho HDP, 

pričom výsledok sa upraví tak, aby odrážal 

ich východiskové pozície, a započítaním 

z hľadiska hrubej konečnej energetickej 

spotreby, pričom sa zohľadní doterajšie 

úsilie členských štátov v súvislosti 

s využívaním energie z obnoviteľných 

zdrojov energie. Členské štáty by mali 

prostredníctvom procesu riadenia 

stanoveného v nariadení [riadenie] 

podrobne vypracovať svoje existujúce a 

plánované politiky a opatrenia zamerané 

na splnenie ich záväzného národného 
cieľa v rámci svojich integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky 

a klímy. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Pozmeňujúci návrh  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 

rámec presadzovania energie z 

obnoviteľných zdrojov. Stanovuje sa v nej 

záväzný cieľ Únie pre celkový podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 2030 . 

Stanovujú sa v nej tiež pravidlá týkajúce 

sa finančnej podpory pre elektrinu vyrobenú 

z obnoviteľných zdrojov, vlastnej spotreby 

elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

v odvetviach výroby tepla, chladu a dopravy, 

regionálnej spolupráce medzi členskými 

štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o 

pôvode, administratívnych postupov a 

informovania a odbornej prípravy. Touto 

smernicou sa stanovujú kritériá trvalej 

udržateľnosti a úspor emisií skleníkových 

plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z 

biomasy. 

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 

rámec presadzovania energie z 

obnoviteľných zdrojov. Stanovuje sa v nej 

záväzný minimálny cieľ Únie pre celkový 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 

hrubej konečnej energetickej 

spotrebe v roku 2030. Členské štáty by 

mali kolektívne dosiahnuť tento cieľ Únie 

prostredníctvom záväzných národných 

cieľov. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá 

týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu 

vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, 

vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov, komunít 

vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov, využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov v odvetviach 

výroby tepla, chladu a dopravy, 

cezhraničnej a regionálnej spolupráce 

medzi členskými štátmi a s tretími 

krajinami prostredníctvom štatistických 

prenosov medzi členskými štátmi, 

spoločných projektov, spoločných a 

otvorených verejných súťaží a spoločných 

systémov podpory, potvrdení o pôvode, 

administratívnych postupov a informovania 

a odbornej prípravy, ako aj prístupu 

energie z obnoviteľných zdrojov do sústav 

a sietí a infraštruktúry vykurovania a 
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chladenia a ich prevádzky. Touto 

smernicou sa stanovujú kritériá trvalej 

udržateľnosti a úspor emisií skleníkových 

plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá 

z biomasy. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Pozmeňujúci návrh  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty spoločne zabezpečujú, aby 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov v 

Únii na hrubej konečnej energetickej 

spotrebe v roku 2030 predstavoval aspoň 

27 %. 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov 

vypočítaný podľa tejto smernice z jeho 

hrubej konečnej energetickej spotreby 

v roku 2030 predstavoval aspoň jeho 

celkový národný cieľ pre podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov energie v danom 

roku uvedený vo štvrtom stĺpci tabuľky 

v časti A prílohy I. Tieto záväzné národné 

ciele sú v súlade so záväzným cieľom 

Únie aspoň 45 % podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe Únie v roku 

2030. Členské štáty zavedú účinné 

opatrenia, ktorými sa zaručí, že podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov bude 

rovnaký alebo väčší ako podiel uvedený 

v trajektórii stanovenej v časti Aa prílohy 

I. Tieto opatrenia musia byť zahrnuté do 

integrovaných národných plánov v oblasti 

energetiky a zmeny klímy a oznámené 

Komisii v súlade s nariadením [o riadení 

energetickej únie]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Pozmeňujúci návrh  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Odchylne od odseku 1 členské 

štáty zabezpečia, aby sa do roku 2021 

neposkytovala žiadna finančná podpora 

na získavanie energie zo spaľovania 

komunálneho odpadu ani na 

spoluspaľovanie v cementárskych 

peciach. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa zabránilo rozporu s hierarchiou 

odpadového hospodárstva a brzdeniu prechodu na udržateľnejšie systémy odpadového 

hospodárstva a obehové hospodárstvo. Finančné stimuly poskytované na energiu vyrobenú 

z komunálneho odpadu v skutočnosti narúšajú trh s odpadom tým, že je kvôli nim relatívne 

lacnejšie získavať z odpadu energiu než predchádzať jeho vzniku alebo ho recyklovať. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Pozmeňujúci návrh  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 4 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Systémy podpory výroby elektriny 

zo zdrojov biomasy musia byť navrhnuté 

tak, aby nedochádzalo k narúšaniu trhov s 

materiálmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov závislé od biomasy, a najmä od 

biomasy z dreva, môžu súťažiť s inými používateľmi o rovnaký zdroj. Malo by sa zdôrazniť 

riziko pre hospodársku súťaž a systém podpory by mal uprednostniť opätovné používanie 

materiálov pred energetickým zhodnocovaním. Verejné orgány by mali zabezpečiť, aby sa 

zdroje využívali čo najefektívnejšie, a to z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska, a 

mali by nabádať ku kaskádovému využívaniu biomasy. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Pozmeňujúci návrh  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri výpočte hrubej konečnej spotreby 

energie z obnoviteľných zdrojov nesmie 

byť príspevok z biopalív a biokvapalín, 

ako aj z palív z biomasy spotrebovaných v 

doprave, v prípade, že boli vyrobené z 

potravinárskych alebo kŕmnych plodín, 

väčší ako 7% konečnej spotreby energie v 

cestnej a železničnej doprave v danom 

členskom štáte. Tento limit sa do roku 

2030 na základe trajektórie stanovenej v 

časti A prílohy X zníži na 3,8%. Členské 

štáty môžu stanoviť nižší limit a môžu 

rozlišovať medzi rôznymi typmi biopalív, 

biokvapalín a palív z biomasy vyrobených 

z potravinárskych a kŕmnych plodín, 

napr. stanovením nižšieho limitu pre 

príspevok biopalív založených na 

potravinárskych alebo kŕmnych plodinách 

vyrobených z olejnín, zohľadňujúc 

nepriamu zmenu využívania pôdy. 

Pri výpočte hrubej konečnej spotreby 

energie z obnoviteľných zdrojov sa na 

účely konečnej spotreby energie v danom 

členskom štáte nezohľadňuje príspevok z 

biopalív a biokvapalín, ako aj z palív z 

biomasy, v prípade, že boli vyrobené z 

potravinárskych alebo kŕmnych plodín. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mnohé vedecké dôkazy preukázali, že biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy z 

potravinárskych alebo kŕmnych plodín ponúkajú len malé úspory uhlíka, ak vôbec nejaké, a 

nie sú vhodné na použitie v odvetví energetiky. Európska únia by sa mala zameriavať na 
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palivá a energetické zdroje s nízkym alebo nulovým faktorom nepriamej zmeny využívania 

pôdy. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Pozmeňujúci návrh  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S účinnosťou od 1. januára 2021 

členské štáty vyžadujú od dodávateľov 

palív, aby zahrnuli minimálny podiel 

energie z moderných biopalív, iných 

biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín 

uvedených v prílohe IX, z kvapalných 

a plynných motorových palív 

z obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu, z fosílnych palív vyrobených z 

odpadu a elektriny z obnoviteľných 

zdrojov do celkového množstva 

motorových palív, ktoré dodávajú na 

spotrebu alebo používanie na trh v 

priebehu kalendárneho roka. 

1. S účinnosťou od 1. januára 2021 

členské štáty vyžadujú od dodávateľov 

palív, aby zahrnuli minimálny podiel 

energie z moderných biopalív, iných 

biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín 

uvedených v prílohe IX, z kvapalných a 

plynných motorových palív z 

obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu a elektriny z obnoviteľných 

zdrojov do celkového množstva 

motorových palív, ktoré dodávajú na 

spotrebu alebo používanie na trh v 

priebehu kalendárneho roka. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nízkouhlíkové fosílne palivá sa nemôžu považovať za energiu z obnoviteľných zdrojov, aj keď 

sú vyrobené z odpadu. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Pozmeňujúci návrh  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) pri výpočte čitateľa sa zohľadňuje 

energetický obsah moderných biopalív a 

iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo 

surovín uvedených v prílohe IX, 

kvapalných a plynných motorových palív 

z obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu, fosílnych palív vyrobených z 

odpadu dodávaných všetkým odvetviam 

dopravy a elektriny z obnoviteľných 

zdrojov dodávanej cestným vozidlám. 

(b) pri výpočte čitateľa sa zohľadňuje 

energetický obsah moderných biopalív a 

iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo 

surovín uvedených v prílohe IX, 

kvapalných a plynných motorových palív z 

obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu dodávaných všetkým odvetviam 

dopravy a elektriny z obnoviteľných 

zdrojov dodávanej cestným vozidlám. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nízkouhlíkové fosílne palivá sa nemôžu považovať za energiu z obnoviteľných zdrojov, aj keď 

sú vyrobené z odpadu. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Pozmeňujúci návrh  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Palivá z biomasy musia spĺňať kritériá 

trvalej udržateľnosti a úspor emisií 

skleníkových plynov uvedené v odsekoch 2 

až 7, len ak sa používajú v zariadeniach na 

výrobu elektriny, tepla a chladu, alebo 

palivá s palivovou kapacitou rovnou alebo 

vyššou ako 20 MW v prípade tuhých palív 

z biomasy a s elektrickou kapacitou rovnou 

alebo vyššou ako 0,5 MW v prípade 

plynných palív z biomasy. Členské štáty 

môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti 

a úspor emisií skleníkových plynov na 

zariadenia s nižšou palivovou kapacitou. 

Palivá z biomasy musia spĺňať kritériá 

trvalej udržateľnosti a úspor emisií 

skleníkových plynov uvedené v odsekoch 2 

až 7, len ak sa používajú v zariadeniach na 

výrobu elektriny, tepla a chladu, alebo 

palivá s palivovou kapacitou rovnou alebo 

vyššou ako 1 MW v prípade tuhých palív z 

biomasy a s elektrickou kapacitou rovnou 

alebo vyššou ako 0,5 MW v prípade 

plynných palív z biomasy. Členské štáty 

môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti 

a úspor emisií skleníkových plynov na 

zariadenia s nižšou palivovou kapacitou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Väčšina zariadení na biomasu má kapacitu nižšiu než 20 MW a tieto zariadenia by takisto 

mali spĺňať kritériá udržateľnosti. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Pozmeňujúci návrh  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh smernice 

Článok 26 – odsek 5 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. S cieľom minimalizovať riziká 

využívania výroby neudržateľnej lesnej 

biomasy musia spĺňať biopalivá, 

biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané 

z lesnej biomasy zohľadňované na účely 

uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 

tieto požiadavky: 

5. Biopalivá, biokvapaliny a palivá 

z biomasy vyrábané z lesnej biomasy 

zohľadňované na účely uvedené 

v písmenách a), b) a c) odseku 1 sa 

nevyrábajú z kmeňového dreva alebo 

pňov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mala by sa podporovať len bioenergia z odpadu a zvyškov. 

 

 


