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11.1.2018 A8-0392/355 

Pozmeňujúci návrh  355 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

 

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 3 –pododsek 3 – písmeno a – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Avšak elektrinu získanú z priameho 

pripojenia na zariadenie vyrábajúce 

elektrinu obnoviteľných zdrojov i), ktoré 

začne fungovať v rovnakom čase ako 
zariadenie na výrobu kvapalných a 

plynných motorových palív z 

obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu alebo potom a ii) ktoré nie je 

pripojené k sieti, možno plne započítať 

ako elektrinu z obnoviteľných zdrojov na 

výrobu daného kvapalného a plynného 

motorového paliva z obnoviteľných 

zdrojov nebiologického pôvodu. 

Avšak elektrina sa môže v plnej miere 

započítať ako elektrina z obnoviteľných 

zdrojov na výrobu kvapalného a plynného 

paliva z obnoviteľných zdrojov 

nebiologického pôvodu, ak zariadenie na 

výrobu kvapalných a plynných motorových 

palív z obnoviteľných zdrojov 

nebiologického pôvodu je i) pripojené 

priamo na zariadenie vyrábajúce 

elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo je 

ii) pripojené k elektrizačnej sústave a 

súčasne využíva len prebytok energie z 

obnoviteľných zdrojov tak, aby sa 

zabránilo redukcii energie z 

obnoviteľných zdrojov v dôsledku 

neefektívnosti v elektrickej sieti na jednej 

alebo viacerých napäťových úrovniach. S 

cieľom poskytnúť primeraný dôkaz v 

prípade písm. ii) Komisia poskytne 

usmernenie o spôsobe poskytnutia tohto 

dôkazu do roku 2019. 

Or. en 



 

AM\1143306SK.docx  PE614.327v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.1.2018 A8-0392/356 

Pozmeňujúci návrh  356 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

 

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 8 –pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Elektrina z kombinovanej výroby palív 

z biomasy vyrobená v zariadeniach 

s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou 

ako 20 MW sa zohľadňuje na účely 

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

iba vtedy, ak je vyrobená vysokoúčinnou 

kombinovanou výrobou, ako je vymedzené 

v článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ. 

Na účely písmen a) a b) odseku 1 sa toto 

ustanovenie uplatňuje iba na zariadenia, 

ktoré začali prevádzku po [3 roky odo dňa 

prijatia tejto smernice]. Na účely písmena 

c) odseku 1 sa toto ustanovenie nedotýka 

verejnej podpory poskytnutej v rámci 

systémov schválených do [3 roky po 

dátume prijatia tejto smernice]. 

Elektrina z palív z biomasy vyrobená 

v zariadeniach s palivovou kapacitou 

rovnou alebo vyššou ako 20 MW sa 

zohľadňuje na účely uvedené v písmenách 

a), b) a c) odseku 1 tohto článku iba vtedy, 

ak je vyrobená vysokoúčinnou 

kombinovanou výrobou, ako je vymedzené 

v článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ 

alebo ak je vyrobená v zariadeniach 

vyrábajúcich iba elektrinu, ktoré 

dosahujú čistú elektrickú účinnosť aspoň 

40 % a nevyužívajú fosílne palivá. Na 

účely odseku 1 písm. a) a b) tohto článku 

sa toto ustanovenie uplatňuje iba na 

zariadenia, ktoré začali prevádzku po [3 

roky odo dňa prijatia tejto smernice]. Na 

účely odseku 1 písm. c) tohto článku sa 

toto ustanovenie nedotýka verejnej 

podpory poskytnutej v rámci systémov 

schválených do [1 rok po dátume prijatia 

tejto smernice]. 

Or. en 

 

 


