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Pozmeňujúci návrh  881 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Členské štáty vyžadujú, aby 

prevádzkovatelia sietí a vnútroštátne 

regulačné orgány zabezpečili dlhodobé 

plánovanie siete a sústavy a prijali vhodné 

opatrenia na rozvoj infraštruktúry 

prenosovej a distribučnej sústavy, 

inteligentných sietí, skladovacích 

zariadení a systému elektrickej energie s 

cieľom zabezpečiť pripravenosť sústavy 

na využívanie zvýšených úrovní výroby 

elektrickej energie z obnoviteľných 

zdrojov energie a bezpečnú prevádzku 

elektrizačnej sústavy vrátane prepojenia 

medzi členskými štátmi a medzi členskými 

štátmi a tretími krajinami. Členské štáty 

takisto prijmú primerané opatrenia na 

urýchlenie schvaľovacích postupov pre 

sieťovú infraštruktúru a na koordináciu 

schválenia sieťovej infraštruktúry s 

administratívnymi a plánovacími 

postupmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na zabezpečenie pripravenosti systému na využívanie zvýšených úrovní elektrickej energie 

vyrábanej z obnoviteľných zdrojov musia členské štáty zabezpečiť prijatie opatrení na 

dlhodobé plánovanie siete a sústavy, ako aj rozvoj, ktorý by zahŕňal všetky podstatné časti 

energetického systému. 

 

Pozmeňujúci návrh  882 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 
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Článok 20 – odsek -1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1a. S výhradou požiadaviek 

súvisiacich so zachovaním spoľahlivosti a 

bezpečnosti sústavy na základe 

transparentných a nediskriminačných 

kritérií vymedzených príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi: 

 a) členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových sústav a 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

zaručili na svojom území prenos a 

distribúciu elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie; 

 b) členské štáty tiež poskytnú buď 

prednostný prístup, alebo garantovaný 

prístup elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie do sústavy; 

 c) členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových sústav 

uprednostňovali pri využívaní zariadení 

vyrábajúcich elektrinu zariadenia, ktoré 

vyrábajú elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov energie, pokiaľ nie je ohrozená 

bezpečná prevádzka národnej 

elektrizačnej sústavy a pokiaľ sú splnené 

všetky nasledujúce podmienky: 

 i) podiel premenlivých obnoviteľných 

zdrojov energie na konečnej spotrebe 

elektrickej energie dotknutého členského 

štátu je minimálne 33 % 

 ii) dotknutý členský štát je na správnej 

ceste k splneniu svojho vnútroštátneho 

cieľa do roku 2030 

 iii) dotknutý členský štát celkom otvoril 

všetky svoje trhy vrátane všetkých 

doplnkových služieb pre účasť 

obnoviteľných zdrojov energie a zaviedol 

transparentnú metodiku týkajúcu sa 

pravidiel obmedzovania 

 Ak sa dotknutý členský štát rozhodne 

zrušiť prednostné využívanie kapacít 

energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa 
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majú novo nainštalovať na základe týchto 

kritérií, prijme vhodné prevádzkové 

opatrenia týkajúce sa sústavy a trhu s 

cieľom minimalizovať negatívny vplyv 

tejto zmeny na existujúce zariadenia 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov. Dotknutý členský štát odôvodní, 

že zrušenie prednostného využívania 

neovplyvní cieľ celkového zníženia emisií 

skleníkových plynov v Únii do roku 2030 

aspoň o 40 % pod úrovne z roku 1990. 

 Prednostné využívanie sa v každom 

prípade zachová v prípade zariadení s 

maximálnou kapacitou 1 MW a zariadení, 

ktoré prevádzkujú komunity vyrábajúce 

energiu z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prednostný prístup a prednostné využívanie obnoviteľných zdrojov by sa v tejto smernici mali 

zachovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  883 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1b. Členské štáty požadujú od 

prevádzkovateľov prenosových sústav a 

od prevádzkovateľov distribučných sústav, 

aby v plnej výške niesli náklady na 

technické úpravy, napríklad na pripojenia 

do sústavy a jej posilnenie, zlepšenie 

prevádzky sústavy, a zverejnili pravidlá 

nediskriminačného uplatňovania 

sieťových predpisov, ktoré sú potrebné na 

začlenenie nových výrobcov dodávajúcich 

elektrinu vyrábanú z obnoviteľných 

zdrojov energie do sústavy, pričom 

osobitná pozornosť sa venuje výrobcom 

so sídlom v okrajových regiónoch a v 



 

PE607.899v02-00 6/154 AM\1130434SK.docx 

SK 

regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva. 

Prevádzkovatelia prenosových sústav a 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

majú možnosť požiadať vnútroštátne 

orgány o náhradu nákladov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci tradiční výrobcovia energie tradične nehradia náklady na rozšírenie a posilnenie siete, 

bolo by nespravodlivé uložiť tieto náklady obnoviteľným zdrojom energie. 

 

Pozmeňujúci návrh  884 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1c. Členské štáty vyžadujú od 

prevádzkovateľov prenosových sústav a 

od prevádzkovateľov distribučných sústav, 

aby každému novému výrobcovi energie z 

obnoviteľných zdrojov, ktorý chce byť 

pripojený do sústavy, poskytli prístup bez 

toho, aby musel znášať náklady na 

pripojenie do sústavy uvedené v odseku 4 

a aby poskytli úplné a potrebné 

informácie, a to okrem iného: 

 a) primeraný a presný harmonogram 

prijatia a spracovania žiadosti o 

pripojenie do sústavy; 

 b) primeraný orientačný harmonogram 

každého navrhovaného pripojenia do 

sústavy. 

 Členské štáty môžu povoliť výrobcom 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, 

ktorí chcú byť pripojení do sústavy, aby 

vypísali výzvu na predkladanie ponúk na 

práce súvisiace s pripojením. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Opätovným predložením tohto pozmeňujúceho návrhu sa znovu vkladajú časti článku 16 

smernice 2009/28/ES o prístupe do sústav a ich prevádzke. 

 

Pozmeňujúci návrh  885 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1d. Členské štáty zabezpečia, aby 

účtovanie taríf za prenos a distribúciu 

nebolo diskriminačné voči elektrine z 

obnoviteľných zdrojov energie, najmä 

elektrine z obnoviteľných zdrojov energie 

vyrobenej v okrajových regiónoch, ako sú 

ostrovné regióny alebo regióny s nízkou 

hustotou obyvateľstva. Členské štáty 

zabezpečia, aby účtovanie taríf za prenos 

a distribúciu nebolo diskriminačné voči 

plynu z obnoviteľných zdrojov energie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa opätovne vkladajú časti článku 16 smernice 2009/28/ES o 

prístupe do sústav a ich prevádzke. 

 

Pozmeňujúci návrh  886 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1e. Členské štáty zabezpečia, aby tarify 

účtované prevádzkovateľmi prenosových 

sústav a prevádzkovateľmi distribučných 

sústav za prenos a distribúciu elektriny zo 
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zariadení využívajúcich obnoviteľné 

zdroje energie odrážali realizovateľné 

zníženie nákladov vyplývajúce z 

pripojenia zariadenia do sústavy. Takéto 

zníženie nákladov by mohlo vyplynúť z 

priameho využitia nízkonapäťovej 

sústavy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa opätovne vkladajú časti článku 16 smernice 2009/28/ES o 

prístupe do sústav a ich prevádzke. 

 

Pozmeňujúci návrh  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. S výhradou požiadaviek 

súvisiacich so zachovaním spoľahlivosti a 

bezpečnosti sústavy na základe 

transparentných a nediskriminačných 

kritérií vymedzených príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi: 

 a) členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových sústav a 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

zaručili na svojom území prenos a 

distribúciu elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie; 

 b) členské štáty tiež poskytnú buď 

prednostný prístup, alebo garantovaný 

prístup elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie do sústavy; 

 c) členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových sústav 

uprednostňovali pri využívaní zariadení 

vyrábajúcich elektrinu zariadenia, ktoré 

vyrábajú elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov energie, ak to umožňuje bezpečná 

prevádzka národnej elektrizačnej sústavy, 
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a na základe transparentných a 

nediskriminačných kritérií. Členské štáty 

zabezpečia, aby sa prijímali vhodné 

prevádzkové opatrenia týkajúce sa sústavy 

a trhu s cieľom minimalizovať 

obmedzenie týkajúce sa elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

energie. Ak sa prijímajú dôležité 

opatrenia na obmedzenie obnoviteľných 

zdrojov energie s cieľom zaručiť 

bezpečnosť národnej elektrizačnej sústavy 

a bezpečnosť dodávok energie, členské 

štáty zabezpečia, aby príslušní 

prevádzkovatelia sústav podávali 

príslušnému regulačnému orgánu správy 

o týchto opatreniach a uvádzali, aké 

nápravné opatrenia chcú prijať na 

zabránenie nevhodnému obmedzovaniu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Pozmeňujúci návrh  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia na rozvoj infraštruktúry 

prenosovej a distribučnej sústavy a 

prepravnej a distribučnej siete, 

inteligentných sietí, zariadení na 

skladovanie energie a elektrizačnej 

sústavy s cieľom umožniť bezpečnú 

prevádzku elektrizačnej sústavy vrátane 

prepojení medzi členskými štátmi a medzi 

členskými štátmi a tretími krajinami a 

prispôsobiť ju ďalšiemu rozvoju výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 

 Členské štáty, ktoré nedosiahli záväzný 

cieľ minimálneho prepojenia na úrovni 

10 %, zahrnú do svojich integrovaných 

národných energetických a klimatických 

plánov plán na dosiahnutie cieľa pri 

zohľadnení najefektívnejších investičných 

projektov. Tieto projekty sa považujú za 

prednostné investičné projekty pre 

vnútorný trh a podliehajú osobitným 

ustanoveniam stanoveným v (článku 7 

nariadenia o riadení/článku 3 smernice o 

spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 

elektrickou energiou). Až kým sa 

nevynaložia potrebné investície na 

realizáciu týchto projektov, ak sa 

dosiahne maximálna technicky a 

ekonomicky prijateľná úroveň 

obnoviteľných zdrojov, členský štát môže 

požiadať o predĺženie lehoty na splnenie 

národného príspevku. 

 Členské štáty takisto prijmú primerané 

opatrenia na urýchlenie schvaľovacích 

postupov pre sieťovú infraštruktúru a na 

koordináciu schválenia sieťovej 

infraštruktúry s administratívnymi a 

plánovacími postupmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 
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Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia na rozvoj infraštruktúry 

prenosovej a distribučnej sústavy a 

prepravnej a distribučnej siete, 

inteligentných sietí a zariadení na 

skladovanie energie s cieľom umožniť 

bezpečnú prevádzku elektrizačnej sústavy 

a prispôsobiť ju ďalšiemu rozvoju výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 

 Členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových a 

distribučných sústav zaručili na svojom 

území prenos a distribúciu elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 

s minimálnym možným obmedzovaním 

alebo úpravou dodávok (redispečing) a 

zaručili úplnú transparentnosť pravidiel a 

postupov týkajúcich sa obmedzovania a 

úpravy dodávok. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia na rozvoj infraštruktúry 

prenosovej a distribučnej sústavy a 

prepravnej a distribučnej siete, 

inteligentných sietí, zariadení na 

skladovanie energie a elektrizačnej 

sústavy s cieľom umožniť bezpečnú 

prevádzku elektrizačnej sústavy vrátane 

prepojení medzi členskými štátmi, a medzi 

členskými štátmi a tretími krajinami a 
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prispôsobiť ju ďalšiemu rozvoju výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 

Členské štáty takisto prijmú primerané 

opatrenia na urýchlenie schvaľovacích 

postupov pre sieťovú infraštruktúru a na 

koordináciu schválenia sieťovej 

infraštruktúry s administratívnymi a 

plánovacími postupmi. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 1 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1a. S výhradou požiadaviek 

súvisiacich so zachovaním spoľahlivosti a 

bezpečnosti sústavy na základe 

transparentných a nediskriminačných 

kritérií vymedzených príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi: 

 a) členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových sústav a 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

zaručili na svojom území prenos a 

distribúciu elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie; 

 b) členské štáty tiež poskytnú buď 

prednostný prístup, alebo garantovaný 

prístup elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie do sústavy; 

 c) členské štáty zabezpečia, aby 

prevádzkovatelia prenosových sústav 

uprednostňovali pri využívaní zariadení 

vyrábajúcich elektrinu zariadenia, ktoré 

vyrábajú elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov energie, ak to umožňuje bezpečná 

prevádzka národnej elektrizačnej sústavy, 

a na základe transparentných a 

nediskriminačných kritérií. Členské štáty 
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zabezpečia, aby sa prijímali vhodné 

prevádzkové opatrenia týkajúce sa sústavy 

a trhu s cieľom minimalizovať 

obmedzenia týkajúce sa elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

energie. Ak sa prijímajú dôležité 

opatrenia na obmedzenie obnoviteľných 

zdrojov energie s cieľom zaručiť 

bezpečnosť národnej elektrizačnej sústavy 

a bezpečnosť dodávok energie, členské 

štáty zabezpečia, aby príslušní 

prevádzkovatelia sústav podávali 

príslušnému regulačnému orgánu správy 

o týchto opatreniach a uvádzali, aké 

nápravné opatrenia chcú prijať na 

zabránenie nevhodnému obmedzovaniu. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 2 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1b. Členské štáty vyžadujú od 

prevádzkovateľov prenosových sústav a 

od prevádzkovateľov distribučných sústav, 

aby stanovili a zverejnili svoje štandardné 

pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia 

nákladov na technické úpravy, napríklad 

na pripojenia do sústavy a jej posilnenie, 

zlepšenie prevádzky sústavy, ako aj 

pravidlá nediskriminačného uplatňovania 

sieťových predpisov, ktoré sú potrebné na 

začlenenie nových výrobcov dodávajúcich 

elektrinu vyrábanú z obnoviteľných 

zdrojov energie do prepojenej sústavy. 

 Tieto pravidlá sa zakladajú na 

objektívnych, transparentných a 

nediskriminačných kritériách, pričom sa 

v nich zohľadňujú najmä všetky náklady 
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a výhody vyplývajúce z pripojenia týchto 

výrobcov do sústavy a osobitné podmienky 

výrobcov v okrajových regiónoch a v 

regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva. 

V týchto pravidlách sa môžu stanoviť 

rôzne druhy pripojenia. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 3 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1c. Členské štáty môžu v prípade 

potreby požadovať od prevádzkovateľov 

prenosových sústav a od 

prevádzkovateľov distribučných sústav, 

aby úplne alebo čiastočne niesli náklady 

uvedené v odseku 3. Členské štáty 

preskúmajú a prijmú opatrenia, ktoré sú 

nevyhnutné na zlepšenie rámcov 

a pravidiel týkajúcich sa úhrady 

a rozdelenia nákladov uvedených 

v odseku 3 do 30. júna 2011 a potom 

každé dva roky, aby zabezpečili začlenenie 

nových výrobcov, ako sa uvádza 

v uvedenom odseku. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 4 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 d (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1d. Členské štáty vyžadujú od 

prevádzkovateľov prenosových sústav 

a od prevádzkovateľov distribučných 

sústav, aby každému novému výrobcovi 

energie z obnoviteľných zdrojov energie, 

ktorý chce byť pripojený do sústavy, 

poskytli úplné a potrebné informácie, a to 

okrem iného: 

 a) úplné a podrobné odhady nákladov 

súvisiacich s pripojením; 

 b) primeraný a presný harmonogram 

prijatia a spracovania žiadosti o 

pripojenie do sústavy; 

 c) primeraný orientačný harmonogram 

pre každého navrhovaného pripojenia do 

sústavy. 

 Členské štáty môžu povoliť výrobcom 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, 

ktorí chcú byť pripojení do sústavy, aby 

vypísali výzvu na predkladanie ponúk na 

práce súvisiace s pripojením. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 5 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1e. Rozdelenie nákladov uvedené 

v odseku 3 sa zabezpečuje 

prostredníctvom mechanizmu založeného 

na objektívnych, transparentných 

a nediskriminačných kritériách, pričom sa 

zohľadňujú výhody, ktoré z týchto 

pripojení vyplynú pôvodne a následne 

pripojeným výrobcom, ako aj 
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prevádzkovateľom prenosových sústav 

a prevádzkovateľom distribučných sústav. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 6 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 f (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1f. Členské štáty zabezpečia, aby 

účtovanie taríf za prenos a distribúciu 

nebolo diskriminačné voči elektrine z 

obnoviteľných zdrojov energie, najmä 

elektrine z obnoviteľných zdrojov energie 

vyrobenej v okrajových regiónoch, ako sú 

ostrovné regióny alebo regióny s nízkou 

hustotou obyvateľstva. Členské štáty 

zabezpečia, aby účtovanie taríf za prenos 

a distribúciu nebolo diskriminačné voči 

plynu z obnoviteľných zdrojov energie. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 7 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek -1 g (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1g. Členské štáty zabezpečia, aby tarify 

účtované prevádzkovateľmi prenosových 

sústav a prevádzkovateľmi distribučných 

sústav za prenos a distribúciu elektriny zo 

zariadení využívajúcich obnoviteľné 

zdroje energie odrážali realizovateľné 
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zníženie nákladov vyplývajúce z 

pripojenia zariadenia do sústavy. Takéto 

zníženie nákladov by mohlo vyplynúť z 

priameho využitia nízkonapäťovej 

sústavy. 

Or. en 

(Pozri znenie článku 16 ods. 8 smernice 2009/28/ES) 

 

Pozmeňujúci návrh  898 

Massimiliano Salini 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch posúdia potrebu rozšírenia 

existujúcej infraštruktúry plynárenskej 

siete s cieľom uľahčiť začlenenie plynu z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

1. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch posúdia potrebu rozšírenia 

existujúcej plynárenskej infraštruktúry. 

 ENTSO pre plyn zahrnie do 

desaťročného plánu rozvoja siete 

vypracovanie prognózy pre biometán a iné 

obnoviteľné plyny zdrojov, najmä pre 

vodík a bio-syntetický plyn, so zreteľom 

na integrované národné energetické 

a klimatické plány členských štátov, 

vnútroštátne systémy podpory a iné 

relevantné národné informácie. 

 V desaťročnom pláne rozvoja siete budú 

uvedené aj potreby investícií do siete 

súvisiace s vývojom biometánu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k častiam, 

ktoré Komisia vo svojom návrhu zmenila. 

 

Pozmeňujúci návrh  899 

Claude Turmes 
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v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch posúdia potrebu rozšírenia 

existujúcej infraštruktúry plynárenskej 

siete s cieľom uľahčiť začlenenie plynu z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

 

1. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch posúdia potrebu rozšírenia 

existujúcej infraštruktúry plynárenskej 

siete s cieľom uľahčiť začlenenie plynu z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

Prevádzkovatelia prenosových sústav a 

prevádzkovatelia distribučných sústav sú 

zodpovední za zabezpečenie hladkého 

fungovania infraštruktúry plynárenskej 

siete vrátane jej údržby a pravidelného 

čistenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch posúdia potrebu rozšírenia 

existujúcej infraštruktúry plynárenskej 

siete s cieľom uľahčiť začlenenie plynu z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

1. Členské štáty posúdia potrebu 

rozšírenia existujúcej plynárenskej 

infraštruktúry s cieľom uľahčiť začlenenie 

plynu z obnoviteľných zdrojov energie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ENTSO pre plyn zahrnie do 

desaťročného plánu rozvoja siete 

prognózu pre biometán a iné obnoviteľné 

plyny, najmä pre vodík a bio-syntetický 

plyn, so zreteľom na integrované národné 

energetické a klimatické plány členských 

štátov v, vnútroštátne systémy podpory a 

iné relevantné národné informácie. V 

desaťročnom pláne rozvoja siete budú 

uvedené aj potreby investícií do siete 

súvisiace s vývojom biometánu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch požadujú od prevádzkovateľov 

prepravných sietí a prevádzkovateľov 

distribučných sietí na svojom území, aby 

uverejnili technické pravidlá v súlade s 

článkom 6 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/55/ES34, najmä čo 

sa týka pravidiel pripojenia do siete, ktoré 

zahŕňajú požiadavky na kvalitu plynu, 

odorizáciu plynu a tlak plynu. Členské 

štáty taktiež požadujú od prevádzkovateľov 

prepravných sietí a distribučných sietí, aby 

zverejňovali tarify za pripojenie plynu z 

obnoviteľných zdrojov energie založené na 

transparentných a nediskriminačných 

kritériách. 

2. Členské štáty vo vhodných 

prípadoch požadujú od prevádzkovateľov 

prepravných sietí a prevádzkovateľov 

distribučných sietí na svojom území, aby 

uverejnili technické pravidlá v súlade s 

článkom 6 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/55/ES34, najmä čo 

sa týka pravidiel pripojenia do siete, ktoré 

zahŕňajú požiadavky na kvalitu plynu, 

odorizáciu plynu a tlak plynu. Členské 

štáty požadujú, aby prevádzkovatelia 

plynárenskej siete a príslušné orgány 

stanovili mieru vstrekovania vodíka na 

úrovni najmenej 10 %. Členské štáty 
taktiež požadujú od prevádzkovateľov 

prepravných sietí a distribučných sietí, aby 

zverejňovali tarify za pripojenie plynu z 

obnoviteľných zdrojov energie založené na 

transparentných a nediskriminačných 

kritériách. 

__________________ __________________ 
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34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o 

spoločných pravidlách pre vnútorný trh so 

zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 

98/30/ES (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 

57). 

34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o 

spoločných pravidlách pre vnútorný trh so 

zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 

98/30/ES (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 

57). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  903 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty takisto od 

prevádzkovateľov prenosových sústav a 

od prevádzkovateľov distribučných sústav 

požadujú, aby v plnej výške niesli na 

technické úpravy, napríklad na pripojenia 

do sústavy a jej posilnenie, zlepšenie 

prevádzky sústavy, a zverejnili pravidlá 

nediskriminačného uplatňovania 

sieťových predpisov, ktoré sú potrebné na 

začlenenie nových výrobcov dodávajúcich 

plyn vyrábaný z obnoviteľných zdrojov 

energie do sústav, pričom osobitná 

pozornosť sa venuje výrobcom so sídlom v 

okrajových regiónoch a v regiónoch s 

nízkou hustotou obyvateľstva. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme súladu tento odsek týkajúci sa plynu kopíruje odsek o elektrine. 

 

Pozmeňujúci návrh  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia 

[riadenie], prijmú podľa potreby opatrenia 

na rozvoj infraštruktúry diaľkového 

vykurovania tak, aby zodpovedali rozvoju 

v oblasti výroby tepla a chladu vo veľkých 

zariadeniach na biomasu a slnečnú a 

geotermálnu energiu. 

3. Členské štáty vo svojich národných 

akčných plánoch pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov vyhodnotia 

potrebu vybudovania novej infraštruktúry 

pre diaľkové vykurovanie a chladenie 

prostredníctvom z obnoviteľných zdrojov 

energie s cieľom dosiahnuť národný cieľ 

do roku 2030 uvedený v článku 3 ods. 1. 

Členské štáty na základe svojho posúdenia 

týkajúceho sa potreby vybudovať novú 

infraštruktúru diaľkového vykurovania a 

chladenia, ktoré využívajú obnoviteľné 

zdroje energie v záujme dosiahnutia cieľa 

Únie uvedeného v článku 3 ods. 1, prijmú 

podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  905 

Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 
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aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach 

využívajúcich udržateľnú biomasu, teplo z 

prostredia vo veľkých tepelných 

čerpadlách a slnečnú a geotermálnu 

energiu, ako aj nadbytočné teplo z 

priemyslu a iných zdrojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dopĺňajú sa udržateľné zdroje energie, ktoré sa v pôvodnom texte nespomínajú. 

 

Pozmeňujúci návrh  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie a odpadové 

teplo alebo chlad v záujme dosiahnutia 

cieľa Únie uvedeného v článku 3 ods. 1 

tejto smernice a ktoré je súčasťou 

integrovaných národných energetických a 

klimatických plánov v súlade s prílohou I 

nariadenia [riadenie], prijmú podľa potreby 

opatrenia na rozvoj infraštruktúry 

diaľkového vykurovania tak, aby 

zodpovedali rozvoju v oblasti výroby tepla 

a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu a 

odpadové teplo a chlad. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu a 

odpadové teplo a chlad. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 
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infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu a 

odpadové teplo alebo chlad. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  909 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu v zariadeniach na biomasu a 

slnečnú energiu a energiu z prostredia a 

odpadové teplo alebo chlad. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Výroba biomasy v malých zariadeniach by nemala byť vylúčená z tohto článku. Namiesto 

geotermálnej energie by sa mala použiť „energia z prostredia“, aby sa dostatočne zohľadnili 

zmeny v článku 2 – vymedzenie pojmov. Je dôležité distribuovať odpadové teplo alebo chlad 

prostredníctvom infraštruktúry diaľkového vykurovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  910 

Paul Rübig 
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Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu v zariadeniach na biomasu a 

slnečnú a geotermálnu energiu a odpadové 

teplo alebo chlad. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  911 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na 

biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu. 

3. Členské štáty na základe svojho 

posúdenia týkajúceho sa potreby 

vybudovať novú infraštruktúru diaľkového 

vykurovania a chladenia, ktoré využívajú 

obnoviteľné zdroje energie v záujme 

dosiahnutia cieľa Únie uvedeného 

v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], 

prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj 

infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, 

aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby 

tepla a chladu v zariadeniach na biomasu a 

slnečnú a geotermálnu energiu a odpadové 



 

PE607.899v02-00 26/154 AM\1130434SK.docx 

SK 

teplo alebo chlad. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s diaľkovým vykurovaním nie je potrebné uvádzať veľké zariadenia na biomasu, 

pretože môžu byť a v skutočnosti často aj sú malé. Infraštruktúra diaľkového vykurovania by 

mala byť schopná prenášať aj odpadové teplo alebo chlad s cieľom plne využiť potenciál 

dekarbonizácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  912 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 20 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 20 a 

 Skladovanie 

 1. Systémy skladovania, ktoré pomáhajú 

integrovať výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov na trh, sa 

nevymedzujú ako konečný spotrebiteľ. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa zabránilo 

dvojitým sieťovým poplatkom ukladaným 

za skladovanú elektrinu. 

 2. Komisia monitoruje rozdiely 

v sieťových poplatkoch uplatniteľné na 

systémy skladovania v jednotlivých 

členských štátoch a v prípade potreby 

prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie 

rovnakých podmienok vo všetkých 

členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  913 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 20 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 20 a 

 Skladovanie 

 1. Systémy skladovania, ktoré pomáhajú 

integrovať výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov na trh, sa 

nevymedzujú ako konečný spotrebiteľ. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa zabránilo 

dvojitým sieťovým poplatkom ukladaným 

za skladovanú elektrinu. 

 2. Komisia monitoruje rozdiely 

v sieťových poplatkoch uplatniteľné na 

systémy skladovania v jednotlivých 

členských štátoch a v prípade potreby 

prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie 

rovnakých podmienok vo všetkých 

členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 20 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 20 a 

 Členské štáty zohľadnia špecifiká 

energetickej siete z malých zariadení, 

samospotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov a energetických 

komunít s cieľom uľahčiť ich prístup k 

sieti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  915 

Eva Kaili 
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Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov samostatne alebo prostredníctvom 

agregátorov: 

Členské štáty zabezpečia, aby koncoví 

odberatelia mali nárok na to, aby sa stali 

samospotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov. Členské štáty 

nemôžu diskriminovať na základe toho, či 

je odberateľ majiteľ, nájomník alebo 

prenajímateľ. 

 Členské štáty nesmú brániť tomu, aby sa 

koncoví odberatelia stali 

samospotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov tým, že zavedú 

okrem iného kumulatívny alebo 

jednorazový limit objemu alebo kapacity, 

zaťažujúce a neprimerané postupy 

poplatky, zmluvné dohody a technické 

pravidlá. 

 Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov samostatne alebo prostredníctvom 

agregátorov: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  916 

Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov samostatne alebo prostredníctvom 

agregátorov: 

Členské štáty zabezpečia, aby koncoví 

odberatelia mali nárok na to, aby sa stali 

samospotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov. Členské štáty 

nemôžu diskriminovať na základe toho, či 

je odberateľ majiteľ, nájomník alebo 

prenajímateľ. 

 Členské štáty nesmú brániť tomu, aby sa 

koncoví odberatelia stali 
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samospotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov tým, že zavedú 

okrem iného kumulatívny alebo 

jednorazový limit objemu alebo kapacity, 

zaťažujúce a neprimerané postupy 

poplatky, zmluvné dohody a technické 

pravidlá. 

 Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov konajúci samostatne alebo 

prostredníctvom agregátorov: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  917 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov samostatne alebo prostredníctvom 

agregátorov: 

Členské štáty zabezpečia, aby koncoví 

odberatelia mali nárok na to, aby sa stali 

samospotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov, a to samostatne a 

kolektívne. Členské štáty na tento účel 

zabezpečia, aby samospotrebitelia energie 

z obnoviteľných zdrojov samostatne: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  918 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 
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obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

 boli oprávnení spotrebúvať vlastnú 

elektrinu z obnoviteľných zdrojov bez 

toho, aby bola predmetom akéhokoľvek 

poplatku alebo dane; 

 systémy skladovania elektriny 

v kombinácii so zariadeniami na výrobu 

elektriny na vlastnú spotrebu 

nepodliehajú žiadnemu poplatku. Malo by 

sa zabrániť priamemu zdaňovaniu 

a dvojitým sieťovým poplatkom 

ukladaným za skladovanú elektrinu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  919 

Werner Langen 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne, za predpokladu, že náklady na 

refinancovanie systému dodávky energie 

sa rovnako rozdelia medzi všetkých 

koncových používateľov a nedochádza k 

narušeniu hospodárskej súťaže; 

Or. de 

Odôvodnenie 

Spravodlivé rozdelenie poplatkov, daní a odvodov za sieť, otvorenosť voči technológii a 

hospodárska súťaž pre efektívne a nákladovo účinné riešenia sú nevyhnutné, ak sa má 

zabrániť narušeniu trhu. Pri vypracúvaní nariadení je potrebné dbať na zabezpečenie 
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rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s aktívnymi používateľmi, aby nedošlo k 

narušeniu hospodárskej súťaže. Treba sa vyhnúť nadmerným požiadavkám. 

 

Pozmeňujúci návrh  920 

Eugen Freund 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; takisto však nesú zodpovednosť 

založenú na solidarite, ktorá by mala 

pomôcť podporiť stabilitu siete a 

spravodlivé rozdelenie nákladov na 

údržbu siete. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  921 

Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe 

elektriny, vykonávať vlastnú spotrebu a 

predaj svojho prebytku z výroby elektriny 
z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení spotrebúvať vlastnú 

elektrinu z obnoviteľných zdrojov bez 

toho, aby bola predmetom akéhokoľvek 

poplatku alebo dane; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  922 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom, a bez 

toho, aby podliehali poplatkom, ktoré nie 

sú nákladovo efektívne, alebo ich 

využívali; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom, a bez 

toho, aby podliehali poplatkom, ktoré nie 

sú nákladovo efektívne, alebo ich 

využívali; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom, a bez 

toho, aby podliehali poplatkom, ktoré nie 

sú nákladovo efektívne, alebo ich 

využívali; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov by sa mali vzťahovať sieťové poplatky 

odrážajúce náklady ako na iných spotrebiteľov. Títo samospotrebitelia sú stále závislí od 

siete, pretože ich generágory vyrábajú elektrickú energiu iba vtedy, keď svieti slnko alebo keď 

fúka vietor. Fixné náklady na systém dodávky energie tak musí platiť menšie množstvo 

spotrebiteľov, čo vedie k viacnásobnému zaťaženiu tých, ktorým sa už poplatky účtujú. Riadne 

rozdelenie sieťových poplatkov, daní a odvodov je nevyhnutné. 

 

Pozmeňujúci návrh  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez penalizačných 

poplatkov alebo daní bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 



 

PE607.899v02-00 34/154 AM\1130434SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom technológií 

distribuovanej databázy transakcií alebo 

zmlúv o nákupe elektriny, vykonávať 

vlastnú spotrebu a predaj svojho prebytku z 

výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

bez toho, aby podliehali diskriminačným 

alebo neprimerane zaťažujúcim postupom 

a poplatkom; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto zmena je potrebná s cieľom zabezpečiť konzistentnosť s jazykom použitým v článku 15 

ods. 1 písm. a) prepracovaného znenia smernice o elektrine a na vysvetlenie 

samospotrebiteľom, že sa na nich nebudú vzťahovať postupy alebo poplatky, ktoré sú pre ich 

činnosť sankčné alebo odrádzajúce. 

 

Pozmeňujúci návrh  927 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom agregátorov alebo zmlúv 

o nákupe elektriny, vykonávať vlastnú 

spotrebu a predaj svojho prebytku z výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov bez 

toho, aby podliehali diskriminačným alebo 

neprimerane zaťažujúcim postupom a 
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efektívne; poplatkom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  928 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu a predaj 

svojho prebytku z výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

a) boli oprávnení, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, 

vykonávať vlastnú spotrebu, skladovanie a 

predaj svojho prebytku z výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby 

podliehali neprimeraným postupom a 

poplatkom, ktoré nie sú nákladovo 

efektívne; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov by mali mať nárok aj na skladovanie 

elektriny z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  929 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) boli oprávnení nainštalovať a 

prevádzkovať systémy skladovania 

elektriny v kombinácii so zariadeniami 

vyrábajúcimi elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov na vlastnú spotrebu bez toho, aby 

podliehali poplatkom, vrátane dvojitých 

sieťových poplatkov za skladovanie 

elektriny; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  930 

Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) systémy skladovania elektriny 

v kombinácii so zariadeniami na výrobu 

elektriny z obnoviteľných zdrojov na 

vlastnú spotrebu nepodliehajú žiadnemu 

poplatku. Malo by sa zabrániť priamemu 

zdaňovaniu a dvojitým sieťovým 

poplatkom ukladaným za skladovanú 

elektrinu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) boli oprávnení spotrebúvať alebo 

skladovať elektrinu, ktorú sami vyrobili 

z obnoviteľných zdrojov, bez toho, aby 

bola predmetom akéhokoľvek poplatku, 

dane alebo príspevku vrátane sieťových 

poplatkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) nepodliehajú poplatkom, odvodom 

a daniam za elektrickú energiu, ktorú 

dodávajú do siete, alebo inej finančnej 

záťaži, ktorá diskriminuje výrobu 

elektrickej energie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  933 

Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) sú oprávnení predávať, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe 

elektriny, svoj prebytok z výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov, a to aspoň za 

trhovú cenu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  934 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) si uchovali svoje práva ako 

spotrebitelia; 

b) si uchovali svoje práva ako 

spotrebitelia a prebrali práva a povinnosti 

výrobcov vymedzené členskými štátmi; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Samospotrebiteľ by sa mal chápať ako spotrebiteľ (mal by mať postavenie spotrebiteľa), ktorý 

má právo dodávať prebytky do siete a mať určité práva a povinnosti ako výrobca. 
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Pozmeňujúci návrh  935 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) si uchovali svoje práva ako 

spotrebitelia; 

b) si uchovali svoje práva ako 

spotrebitelia v rámci rozsahu pôsobnosti 

zmluvy o dodávke energie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) si uchovali svoje práva ako 

spotrebitelia; 

b) si uchovali svoje práva ako 

spotrebitelia, a; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  937 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) mohli rozhodnúť o tom, či sa 

stanú členmi komunity vyrábajúcej 

energiu z obnoviteľných zdrojov a či sa 

dobrovoľne zúčastnia na individuálnom 

alebo kolektívnom projekte v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov nezávisle 
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od toho, či priestory vlastnia alebo 

prenajímajú; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje 

ročne viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje 

ročne viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby. V prípade, 

že sú tieto právnické osoby komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov alebo verejné orgány vrátane obcí 

alebo subjektov, ktoré sú pod priamou 

alebo nepriamou kontrolou obcí, sa ročný 

limit vypočíta ako súčet individuálnych 

limitov všetkých domácností obce; a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby, pričom sa 

však naďalej uplatňujú pravidlá týkajúce 

sa dohľadu a technické požiadavky 

týkajúce sa pripojenia do sústavy/sietí; a 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby bez toho, 

aby tým boli dotknuté postupy stanovené 

pre dohľad a schvaľovanie pripojení 

výrobcov do sietí zo strany 

prevádzkovateľov distribučnej sústavy; a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 500 MWh a 

Or. en 

Odôvodnenie 

Účelom zmeny čísla je rozšíriť možnosti technológií vlastnej dodávky nad rámec 

fotovoltaickej. 



 

PE607.899v02-00 42/154 AM\1130434SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  944 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 10 MWh pre domácnosti a 

500 MWh pre právnické osoby a 

c) neboli považovaní za dodávateľov 

energie podľa právnych predpisov Únie 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov, 

keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, 

ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne 

viac ako 500 MWh a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  945 

Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-
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consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Pozmeňujúci návrh  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny, ako aj dlhodobú hodnotu pre 

sieť, životné prostredie a spoločnosť v 

súlade s analýzou nákladov a prínosov 

zdrojov distribuovanej energie podľa 

článku 59 [prepracovaného znenia 

smernice 2009/72/ES navrhnutého v 

COM(2016) 864]. To však členským 

štátom nebráni v tom, aby zaviedli 

inovatívne modely odmeňovania, ako sú 

čisté meranie alebo virtuálne čisté 

meranie, alebo aby v nich pokračovali. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 
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right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Pozmeňujúci návrh  947 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža minimálne trhovú cenu 

dodávanej elektriny, ako aj dlhodobú 

hodnotu pre sieť, životné prostredie a 

spoločnosť v súlade s analýzou nákladov 

a prínosov zdrojov distribuovanej energie 

podľa článku 59 [prepracovaného znenia 

smernice 2009/72/ES navrhnutého v 

COM(2016) 864]. Členské štáty môžu 

stanoviť vyššiu prahovú hodnotu, ako je 

hodnota uvedená v písmene c). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. Členské štáty môžu stanoviť 

vyššiu prahovú hodnotu, ako je stanovená 

v písm. c), bez toho, aby tým boli dotknuté 

postupy monitorovania a schvaľovania 

pripojenia výrobcov do sietí zo strany 

prevádzkovateľov distribučnej sústavy. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  949 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá zodpovedá minimálne trhovej cene. 

 Členské štáty môžu stanoviť vyššiu 

prahovú hodnotu, ako je hodnota uvedená 

v písmene c). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dostali odmenu za elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo 

vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, 

ktorá odráža trhovú cenu dodávanej 

elektriny. 

d) elektrinu z obnoviteľných zdrojov 

vyrobenú vo vlastnej réžii, ktorú dodávajú 

do siete, by mali mať možnosť predávať 

minimálne za trhovú cenu, čo by sa mohlo 

uskutočňovať aj prostredníctvom zmlúv o 

nákupe elektriny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) boli im v plnej výške účtované 

náklady, ktoré vytvárajú tým, že dodávajú 

elektrinu z obnoviteľných zdrojov 

vyrobenú vo vlastnej réžii do siete, čo 

okrem iného zahŕňa sieťové poplatky sieť 

a náklady na poistenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aby sa predišlo rozdielom medzi spotrebiteľmi a zabránilo nespravodlivej záťaži tradičných 

spotrebiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  952 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) prispievali k všeobecným 

nákladom na rozvoj sústavy a siete 

spravodlivým a primeraným spôsobom 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) sa im poskytlo prednostné 

využívanie zo strany prevádzkovateľov 

prenosových a distribučných sústav. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu stanoviť vyššiu 

prahovú hodnotu, ako je hodnota uvedená 

v písmene c). 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu stanoviť vyššiu 

prahovú hodnotu, ako je hodnota uvedená 

v písmene c). 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty zabezpečia, aby vlastná 

spotreba neoprávnene alebo neprimerane 

neznižovala platbu sieťových taríf a 

poplatkov v elektrizačnej sústave v 
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porovnaní s tými, ktoré by zodpovedali 

súčtu jednotlivých spotrebiteľov. Členské 

štáty zabezpečia, aby vlastná spotreba 

primerane prispievala k nákladom na 

sústavu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty môžu nediskriminačným 

spôsobom podporovať spotrebu elektriny, 

ktorú si spotrebitelia vyrobili sami, tým, že 

zabezpečia, aby táto spotreba úplne alebo 

čiastočne nepodliehala daniam a 

poplatkom, pričom súčasne zabezpečia 

spravodlivé rozdelenie nákladov na 

údržbu siete. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  958 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov, rezidenčnej oblasti a nachádzajúci 

sa v tom istom obchodnom, priemyselnom 

alebo zdieľanom mieste služby alebo 

uzavretej distribučnej sústave mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 
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hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

zdrojov, a mohli využívať práva opísané v 

odseku 1 písm. a) až d). V tomto prípade 

sa prahová hodnota v odseku 1 písm. c) 

uplatňuje na každého príslušného 

samospotrebiteľa energie z obnoviteľných 

zdrojov. Členské štáty môžu stanoviť 

väčšie hranice pre kolektívnu vlastnú 

spotrebu, napríklad segment distribučnej 

sústavy. Elektrina vlastnej výroby 

prúdiaca cez káble v spoločných 

oblastiach blokov bytových domov a miest 

sa považuje za elektrinu na vlastnú 

spotrebu.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo v tej istej uzavretej distribučnej 

sústave mohli spoločne vykonávať vlastnú 

spotrebu tak, ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. U 

všetkých spotrebiteľov konajúcich 

spoločne bude presne a individuálne 

meraná ich spotreba energie a ich 

predávaná energia s cieľom zabezpečiť 

spravodlivé rozdelenie nákladov na 

sústavu a sieť a výnosov z predaja 

energie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. 
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energie z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Samospotrebitelia (alebo výrobcovia-spotrebitelia) energie z obnoviteľných zdrojov by mali 

byť integrovaní do trhu s elektrickou energiou. Malo by sa zabrániť všetkým druhom 

diskriminácie (pozitívnej alebo negatívnej). Samospotrebitelia by mali mať právo predávať 

elektrickú energiu na trhu za cenu, ktorá odráža trhovú hodnotu vyrobenej elektrickej 

energie. Mali by niesť zodpovednosť za vyvažovanie (článok 4 nariadenia o elektrickej 

energii), ktorú môžu externalizovať na svojho dodávateľa alebo agregátora, ktorý je stranou 

zodpovednou za toto vyváženie. Vymedzenie pojmu „dodávateľ energie“ nie je definované v 

balíku o čistej energii, takže navrhovaná terminológia nie je konzistentná. 

 

Pozmeňujúci návrh  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov, rezidenčnej oblasti alebo 

nachádzajúci sa v tom istom obchodnom, 

verejnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  963 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste 

služby alebo uzavretej distribučnej 

sústave, mohli spoločne vykonávať vlastnú 

spotrebu tak, ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v susedstve 

budovy mohli spoločne vykonávať vlastnú 

spotrebu tak, ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom alebo zdieľanom mieste služby 

alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli 

spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, 

ako keby boli individuálnymi 

samospotrebiteľmi z obnoviteľných 

zdrojov. V tomto prípade sa prahová 

hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na 

každého príslušného samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových 

domov alebo nachádzajúci sa v tom istom 

obchodnom, priemyselnom alebo 

zdieľanom mieste služby alebo uzavretej 

distribučnej sústave mohli spoločne 

vykonávať vlastnú spotrebu tak, ako keby 

boli individuálnymi samospotrebiteľmi 

z obnoviteľných zdrojov. V tomto prípade 

sa prahová hodnota v odseku 1 písm. c) 

uplatňuje na každého príslušného 

samospotrebiteľa energie z obnoviteľných 

zdrojov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty vykonávajú 

posudzovanie existujúcich prekážok a 

potenciálu rozvoja vlastnej spotreby na 

svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný 

rámec na podporu a uľahčenie rozvoja 

vlastnej spotreby energie z obnoviteľných 

zdrojov. Tento rámec obsahuje: 

 a) osobitné opatrenia vrátane finančných 

stimulov na podporu účasti 

nízkopríjmových domácností ohrozených 

energetickou chudobou vrátane nájomcov 

na vlastnej spotrebe; 

 b) nástroje na uľahčenie prístupu k 

financiám; 

 c) stimuly pre navrhovateľov projektov 

v oblasti sociálneho bývania; 

 d) stimuly pre majiteľov budov, aby pre 

nájomníkov vytvárali príležitosti na 

vlastnú spotrebu; 

 e) opatrenia na odstránenie všetkých 

regulačných prekážok vlastnej spotreby 

z obnoviteľných zdrojov; 

 f) hospodárske a finančné opatrenia, 

ktoré verejný orgánom umožňujú 

podporiť vlastnú spotrebu, s osobitným 

dôrazom na využívanie vlastnej vyrábanej 

elektriny na dobíjanie elektrických 

vozidiel a povinnosť orgánov poskytovať 

podporné opatrenia na verejné šírenie 

informácií a výsledkov. 

 Toto posudzovanie a rámec musia byť 

súčasťou národných klimatických 

a energetických plánov v súlade 

s nariadením [o riadení energetickej 

únie]. 
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Or. es 

Odôvodnenie 

Je mimoriadne dôležité, aby orgány získali podporu, ktorá im umožní ukázať svojou 

činnosťou cestu a šíriť tieto informácie o ich úsilí na verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a.  Členské štáty vykonávajú 

posudzovanie existujúcich prekážok a 

potenciálu rozvoja vlastnej spotreby na 

svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný 

rámec na podporu a uľahčenie rozvoja 

vlastnej spotreby energie z obnoviteľných 

zdrojov. Tento rámec obsahuje: 

 a) osobitné opatrenia vrátane finančných 

stimulov na podporu účasti 

nízkopríjmových domácností ohrozených 

energetickou chudobou vrátane nájomcov 

na vlastnej spotrebe; 

 b) nástroje na uľahčenie prístupu k 

financiám; 

 c) stimuly pre navrhovateľov projektov 

v oblasti sociálneho bývania; 

 d) stimuly pre majiteľov budov, aby pre 

nájomníkov vytvárali príležitosti na 

vlastnú spotrebu; 

 e) opatrenia na odstránenie všetkých 

regulačných prekážok vlastnej spotreby 

z obnoviteľných zdrojov. 

 f) prísnejší boj proti nekalým postupom 

pri predaji 

 Toto posudzovanie a jeho rámec sú 

neoddeliteľnou súčasťou národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s nariadením [o riadení 

energetickej únie]. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty vykonávajú 

posudzovanie existujúcich prekážok a 

potenciálu rozvoja vlastnej spotreby na 

svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný 

rámec na podporu a uľahčenie rozvoja 

vlastnej spotreby energie z obnoviteľných 

zdrojov, a to pokiaľ ide o elektrinu, ako aj 

vykurovanie a chladenie. Tento rámec 

obsahuje: 

 a) osobitné opatrenia vrátane finančných 

stimulov na podporu účasti 

nízkopríjmových domácností ohrozených 

energetickou chudobou vrátane nájomcov 

na vlastnej spotrebe; 

 b) nástroje na uľahčenie prístupu k 

financiám; 

 c) stimuly pre navrhovateľov projektov 

v oblasti sociálneho bývania; 

 d) stimuly pre majiteľov budov, aby pre 

nájomníkov vytvárali príležitosti na 

vlastnú spotrebu; 

 e) opatrenia na odstránenie všetkých 

regulačných prekážok vlastnej spotreby 

z obnoviteľných zdrojov. 

 Toto posudzovanie a podporný rámec sú 

súčasťou národných energetických a 

klimatických plánov v súlade 

s nariadením [o riadení energetickej 

únie]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mala by sa podporovať elektrina z obnoviteľných zdrojov, ako aj vykurovanie a chladenie. 
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Vykurovanie a chladenie v našich budovách a priemysle predstavujú polovicu spotreby 

energie EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty prijmú na základe 

posúdenia existujúcich prekážok a 

potenciálu opatrenia na podporu účasti 

na vlastnej spotrebe nájomcov a 

domácností, ktorí čelia chudobe, vrátane 

rozvoja stimulov na uľahčenie prístupu k 

financovaniu a stimulov, ktoré podnietia 

developerov, aby realizovali projekty 

zamerané na sociálne bývanie, a 

vlastníkov budov, aby pre svojich 

nájomcov vytvárali príležitosti na vlastnú 

spotrebu. Toto posúdenie by malo byť 

súčasťou národných energetických a 

klimatických plánov členských štátov 

podľa nariadenia [riadenie navrhované v 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom umožniť všetkým členom spoločnosti podieľať sa na energetickej transformácii a 

využívať vlastnú spotrebu sú potrebné osobitné ustanovenia, ktorými sa podporia domácnosti, 

ktoré čelia palivovej chudobe, a domácnosti, ktoré prenajímajú svoje obytné priestory, aby sa 

podieľali na vlastnej spotrebe. 

 

Pozmeňujúci návrh  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby 

tradiční odberatelia neboli penalizovaní 

odstránením prekážok pre účasť 

samospotrebiteľov/spotrebiteľov-výrobcov 

a aby miestne energetické komunity 

nevytvárali dodatočné náklady pre 

koncových používateľov, ktorí sa 

rozhodnú zostať čistými spotrebiteľmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa predísť nespravodlivému zaťaženiu ostatných spotrebiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  970 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou. 

3. Členské štáty umožnia, aby 

zariadenia samospotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov v súvislosti s 

inštaláciou, prevádzkou vrátane merania a 

údržbou vlastnili alebo spravovali tretie 

strany a udelia týmto zariadeniam práva 

opísané v odseku 1 písm. a) až d). 

Samospotrebitelia majú možnosť 

uzatvoriť zmluvu s iným dodávateľom na 

pokrytie svojho dopytu po zvyšnej 

elektrine. Keď samospotrebitelia prestanú 

využívať priestory a noví užívatelia 

priestorov nechcú používať energiu 

vyrobenú zariadením na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov, v právnych 

predpisoch členských štátov sa zabezpečí, 

aby toto zariadenie a súvisiace prípadné 

stimuly mohli byť prenesené na iných 

spotrebiteľov.  

Or. en 
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Odôvodnenie 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Pozmeňujúci návrh  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou. 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou. Elektrina vlastnej výroby 

prúdiaca cez káble v spoločných 

oblastiach blokov bytových domov a miest 

sa považuje za elektrinu na vlastnú 

spotrebu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 3. Zariadenie samospotrebiteľa 
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energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou. 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou za predpokladu, že 

hospodárske riziko súvisiace s prevádzkou 

zariadenia nesie samospotrebiteľ energie 

z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  973 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou. 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou vlastnené alebo 

spravované treťou stranou so súhlasom 

samospotrebiteľa. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zariadenie samospotrebiteľa 

energie z obnoviteľných zdrojov môže byť 

v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou 

vrátane merania a údržbou spravované 

treťou stranou. 

3. Samospotrebiteľ energie z 

obnoviteľných zdrojov sa môže v súvislosti 

s inštaláciou, prevádzkou vrátane merania 

a údržbou rozhodnúť preniesť 

spravovanie svojho zariadenia na tretiu 

stranu. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V tomto článku by sa malo zabezpečiť, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov 

mali právo rozhodnúť o zverení správy svojho tretej strane. V opačnom prípade sa článok 

môže vykladať tak, že dodávateľom umožňuje obmedziť činnosti týkajúce sa inštalácie, 

prevádzky a údržby, ak ich nevykonávajú sami. 

 

Pozmeňujúci návrh  975 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty vykonávajú 

posudzovanie existujúcich prekážok a 

potenciálu rozvoja vlastnej spotreby na 

svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný 

rámec na podporu a uľahčenie rozvoja 

vlastnej spotreby energie z obnoviteľných 

zdrojov. 

 Tento rámec obsahuje: 

 a) osobitné opatrenia vrátane finančných 

stimulov na podporu účasti 

nízkopríjmových domácností ohrozených 

energetickou chudobou vrátane nájomcov 

na vlastnej spotrebe; 

 b) nástroje na uľahčenie prístupu k 

financovaniu; stimuly pre navrhovateľov 

projektov, aby realizovali projekty 

v oblasti sociálneho bývania; 

 d) stimuly pre majiteľov budov, aby pre 

nájomníkov vytvárali príležitosti na 

vlastnú spotrebu; 

 e) opatrenia na odstránenie všetkých 

regulačných prekážok vlastnej spotreby 

z obnoviteľných zdrojov. 

 Toto posudzovanie a podporný rámec 

musia byť súčasťou národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s nariadením [o riadení 

energetickej únie]. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty stanovia 

vnútroštátny záväzný cieľ týkajúci sa 

dosiahnutia podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenej 

samospotrebiteľmi do roku 2030. Pred 

stanovením takéhoto cieľa členské štáty 

uskutočnia verejnú konzultáciu, na ktorej 

sa okrem iného zúčastnia mestá, 

organizácie spotrebiteľov a občianska 

spoločnosť. Tento cieľ by mal byť 

súčasťou národných energetických a 

klimatických plánov členských štátov 

podľa nariadenia [riadenie navrhované v 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov a komunity vyrábajúce energiu z 

obnoviteľných zdrojov sú nielen hlavnými hnacími silami na urýchlený prechod na udržateľnú 

spoločnosť plne založenú na obnoviteľných zdrojoch, ale prinášajú aj veľké spoločenské a 

hospodárske výhody na miestnej úrovni. Stanovenie konkrétnych cieľov založených na 

národnom potenciáli by členským štátom pomohlo dosiahnuť celkový cieľ týkajúci sa energie 

z obnoviteľných zdrojov, posilniť bohatstvo a blahobyt na miestnej, a tým aj národnej úrovni, 

a nakoniec dosiahnuť konsenzus týkajúci sa opatrení zameraných na boj proti zmene klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty zabezpečia, aby 

komunity vyrábajúce energiu z 

obnoviteľných zdrojov neoprávnene alebo 

neprimerane neznižovali platbu sieťových 

taríf a poplatkov v elektrizačnej sústave v 

porovnaní s tými, ktoré by zodpovedali 

súčtu jednotlivých spotrebiteľov. Členské 

štáty zabezpečia, aby komunity vyrábajúce 

energiu z obnoviteľných zdrojov 

primerane prispievali k nákladom na 

sústavu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty nesmú brániť tomu, 

aby sa koncoví odberatelia stali 

samospotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov tým, že zavedú 

okrem iného kumulatívny alebo 

jednorazový limit objemu alebo kapacity, 

zaťažujúce a neprimerané postupy, 

poplatky, zmluvné dohody a technické 

pravidlá. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  979 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 



 

AM\1130434SK.docx 63/154 PE607.899v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov boli oprávnené vyrábať, 

spotrebovávať, skladovať a predávať 

energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny 

bez toho, aby podliehali neprimeraným 

postupom a poplatkom, ktoré nie sú 

nákladovo efektívne. 

Členské štáty zabezpečia, aby všetky 

miestne a regionálne orgány a koncoví 

spotrebitelia za predpokladu, že v prípade 

spotrebiteľov, ktorí nie sú domácnosti, ide 

o MSP a ich účasť nepredstavuje ich 

hlavnú obchodnú alebo profesionálnu 

činnosť, mali nárok na účasť v komunite 

vyrábajúcej energiu z obnoviteľných 

zdrojov. Členské štáty zabezpečia, aby 

komunity vyrábajúce energiu z 

obnoviteľných zdrojov boli oprávnené 

vyrábať, spotrebovávať, skladovať 

a predávať energiu z obnoviteľných 

zdrojov, a to aj prostredníctvom zmlúv o 

nákupe elektriny, dodávať ju členom 

komunity a na organizované trhy, či už 

individuálne alebo prostredníctvom 

sprostredkovateľa tretej strany bez toho, 

aby podliehali diskriminačným alebo 

neprimerane zaťažujúcim postupom a 

poplatkom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  980 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov boli oprávnené vyrábať, 

spotrebovávať, skladovať a predávať 

energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny 

bez toho, aby podliehali neprimeraným 

postupom a poplatkom, ktoré nie sú 

nákladovo efektívne. 

Členské štáty zabezpečia, aby komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov boli oprávnené vyrábať, 

spotrebovávať, skladovať a predávať 

energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny 

bez toho, aby podliehali neprimeraným 

postupom a poplatkom, ktoré nie sú 

nákladovo efektívne. Musia sa stanoviť 

podrobné pravidlá pre komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov, pričom treba vziať do úvahy, že 
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tieto komunity nie sú neprimerane 

privilegované v porovnaní s dodávateľmi 

energie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  981 

Werner Langen 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov boli oprávnené vyrábať, 

spotrebovávať, skladovať a predávať 

energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny 

bez toho, aby podliehali neprimeraným 

postupom a poplatkom, ktoré nie sú 

nákladovo efektívne. 

Členské štáty zabezpečia, aby komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov boli oprávnené vyrábať, 

spotrebovávať, skladovať a predávať 

energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny 

bez toho, aby podliehali neprimeraným 

postupom a poplatkom, ktoré nie sú 

nákladovo efektívne, za podmienky, že 

nebudú oslabené práva spotrebiteľov a že 

konkurenti nebudú priamo alebo 

nepriamo diskriminovaní. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Existuje nebezpečenstvo, že vytvorenie osobitných pravidiel pre komunity vyrábajúce energiu 

z obnoviteľných zdrojov povedie k diskriminácii ostatných subjektov na trhu, oslabeniu práv 

spotrebiteľov a k vzniku nových neistôt. Nemalo by sa udeľovať osobitné postavenie 

prostredníctvom výnimiek. 

 

Pozmeňujúci návrh  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty zabezpečia, aby komunity 
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vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov neoprávnene alebo neprimerane 

neznižovali platbu sieťových taríf a 

poplatkov v elektrickej sústave v 

porovnaní s tými, ktoré by zodpovedali 

súčtu jednotlivých spotrebiteľov. Členské 

štáty zabezpečia, aby komunity vyrábajúce 

energiu z obnoviteľných zdrojov 

primerane prispievali k nákladom na 

sústavu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je miestna energetická komunita 

vymedzená v [prepracované znenie 

smernice 2009/72/ES navrhnuté v 

COM(2016) 864], ktorou je MSP alebo 

nezisková organizácia, ktorej akcionári 

alebo členovia spolupracujú pri výrobe, 

distribúcii, skladovaní alebo dodávke 

energie z obnoviteľných zdrojov, pričom 

táto spolupráca prebieha cez hranice 

členských štátov. Aby bolo možné využiť 

postavenie komunity vyrábajúcej energiu 

z obnoviteľných zdrojov, minimálne 51 % 

miest v predstavenstve alebo riadiacich 

orgánoch subjektu je vyhradených pre 

miestnych členov, t. j. zástupcov 

miestnych verejných a miestnych 

súkromných spoločensko-hospodárskych 

záujmov alebo občanov s priamym 

záujmom na činnosti komunity a jej 

vplyvoch. Okrem toho musia spĺňať aspoň 

štyri z týchto kritérií: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je miestna energetická komunita 

vymedzená v [prepracované znenie 

smernice 2009/72/ES navrhnuté v 

COM(2016) 864], ktorou je MSP alebo 

nezisková organizácia, ktorej akcionári 

alebo členovia spolupracujú pri výrobe, 

distribúcii, skladovaní alebo dodávke 

energie z obnoviteľných zdrojov. Aby bolo 

možné využiť postavenie komunity 

vyrábajúcej energiu z obnoviteľných 

zdrojov, minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov alebo občanov 

s priamym záujmom na činnosti komunity 

a jej vplyvoch. Okrem toho musia spĺňať 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  985 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je miestna energetická komunita 

vymedzená v [prepracované znenie 
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spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

smernice 2009/72/ES navrhnuté v 

COM(2016) 864], ktorou je MSP alebo 

nezisková organizácia, ktorej akcionári 

alebo členovia spolupracujú pri výrobe, 

distribúcii, skladovaní alebo dodávke 

energie z obnoviteľných zdrojov. Aby bolo 

možné využiť postavenie komunity 

vyrábajúcej energiu z obnoviteľných 

zdrojov, minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov alebo občanov 

s priamym záujmom na činnosti komunity 

a jej vplyvoch. 

 Okrem toho musia spĺňať aspoň štyri z 

týchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo 

členovia spolupracujú pri výrobe, 

distribúcii, skladovaní alebo dodávke 

energie z obnoviteľných zdrojov, pričom 

spĺňajú aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je združenie, družstvo, 

partnerstvo, nezisková organizácia alebo 

iný právny subjekt, ktorý účinne 

kontrolujú miestni akcionári alebo 

členovia, ktorí spolupracujú pri výrobe, 

distribúcii, skladovaní alebo dodávke 

energie z obnoviteľných zdrojov, pričom 

spĺňajú aspoň štyri z týchto kritérií: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť čo najširšie vymedzená, 

aby sa im poskytol flexibilný nástroj na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. 
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Pozmeňujúci návrh  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je miestny MSP alebo miestna 

nezisková organizácia, ktorej akcionári 

alebo členovia spolupracujú pri výrobe, 

distribúcii, skladovaní alebo dodávke 

energie z obnoviteľných zdrojov, pričom 

zastupujú rozsiahle miestne záujmy a 
spĺňajú aspoň štyri z týchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP, verejný subjekt alebo 

verejná spoločnosť alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  989 

Pavel Telička 
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Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Podpora komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť možnosťou, o 

ktorej rozhodujú členské štáty. Neexistuje žiadny objektívny dôvod na navrhnutie vymedzenia 

na úrovni EÚ. Okrem toho je tento článok je v praxi ťažko realizovateľný alebo overiteľný. 

Kto bude môcť dohliadnuť na to, či 4 z 5 uvedených kritérií boli skutočne splnené? Čo sa 

stane, keď sa splnenie kritérií postupom času zmení, t. j. aké budú následky pre komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov? 

 

Pozmeňujúci návrh  990 

Massimiliano Salini 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

všetky tieto kritériá: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  991 

Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

aspoň štyri z týchto kritérií: 

Na účely tejto smernice komunitou 

vyrábajúcou energiu z obnoviteľných 

zdrojov je MSP alebo nezisková 

organizácia, ktorej akcionári alebo členovia 

spolupracujú pri výrobe, distribúcii, 

skladovaní alebo dodávke energie 

z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú 

všetky tieto kritériá: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dôležité je zaručiť homogénnosť a konzistentnosť so zreteľom na zabezpečenie rovnakých 

podmienok v celej EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  992 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcionári alebo členovia sú fyzické 

osoby, miestne orgány, vrátane obcí alebo 

MSP pôsobiace v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcionári alebo členovia sú fyzické 

osoby, miestne orgány, vrátane obcí alebo 

MSP pôsobiace v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov; 

a) akcionári alebo členovia, ktorých 

má byť viacero, sú fyzické osoby, miestne 

orgány vrátane obcí alebo MSP pôsobiace 

v oblastiach energie z obnoviteľných 

zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  994 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcionári alebo členovia sú fyzické 

osoby, miestne orgány, vrátane obcí alebo 

MSP pôsobiace v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov; 

a) akcionári alebo členovia, ktorých 

má byť viacero, sú fyzické osoby, miestne 

orgány vrátane obcí alebo MSP pôsobiace 

v oblastiach energie z obnoviteľných 

zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcionári alebo členovia sú fyzické 

osoby, miestne orgány, vrátane obcí alebo 

MSP pôsobiace v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov; 

a) akcionári alebo členovia, ktorých 

má byť viacero, sú fyzické osoby, miestne 

orgány vrátane obcí alebo MSP pôsobiace 

v oblastiach energie z obnoviteľných 

zdrojov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcionári alebo členovia sú fyzické 

osoby, miestne orgány, vrátane obcí alebo 

MSP pôsobiace v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov; 

a) akcionári alebo členovia sú fyzické 

osoby, miestne orgány vrátane obcí, MSP 

alebo iné právne subjekty pôsobiace v 

oblastiach energie z obnoviteľných 

zdrojov; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť čo najrširšie vymedzená, 

aby sa im poskytol flexibilný nástroj na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) prevládajúcim cieľom komunity 

stanoveným v jej zakladajúcich listinách 

je poskytovať miestnej komunite 

environmentálny, sociálny alebo 

hospodársky prínos, a nie generovať zisk 

pre svojich členov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  998 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) minimálne 51 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) minimálne 51 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby; 

b) minimálne 51 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby alebo obce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) minimálne 51 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby; 

b) minimálne 51 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby alebo verejné orgány; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) minimálne 51 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby; 

b) minimálne 10 % akcionárov alebo 

členov s hlasovacími právami subjektu sú 

fyzické osoby; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť čo najširšie vymedzená, 

aby im poskytol flexibilný nástroj na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. Fyzické osoby 

nebudú vždy kľúčovými partnermi. 

 

Pozmeňujúci návrh  1002 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) minimálne 51 % akcií alebo 

podielových práv subjektu je vo vlastníctve 

miestnych členov, t. j. zástupcov 

miestnych verejných a miestnych 

súkromných spoločensko-hospodárskych 

záujmov alebo občana s priamym 

záujmom na činnosti komunity a jej 

vplyvov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) minimálne 51 % akcií alebo 

podielových práv subjektu je vo vlastníctve 

miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych 

c) minimálne 51 % akcií alebo 

podielových práv subjektu je vo vlastníctve 

miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych 
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verejných a miestnych súkromných 

spoločensko-hospodárskych záujmov alebo 

občana s priamym záujmom na činnosti 

komunity a jej vplyvov; 

orgánov, miestnych verejných a miestnych 

súkromných spoločensko-hospodárskych 

záujmov alebo občana s priamym záujmom 

na činnosti komunity a jej vplyvoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) minimálne 51 % akcií alebo 

podielových práv subjektu je vo vlastníctve 

miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych 

verejných a miestnych súkromných 

spoločensko-hospodárskych záujmov alebo 

občana s priamym záujmom na činnosti 

komunity a jej vplyvov; 

c) minimálne 51 % akcií alebo 

podielových práv subjektu je vo vlastníctve 

miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych 

verejných a miestnych súkromných 

spoločensko-hospodárskych záujmov alebo 

občana atď. s priamym záujmom na 

činnosti komunity a jej vplyvoch; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť čo najširšie vymedzená, 

aby sa im poskytol flexibilný nástroj na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  1005 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov alebo občanov 

alebo s priamym záujmom na činnosti 

vypúšťa sa 
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komunity a jej vplyvov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1006 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov alebo občanov 

alebo s priamym záujmom na činnosti 

komunity a jej vplyvov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov alebo občanov 

alebo s priamym záujmom na činnosti 

komunity a jej vplyvov; 

d) minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych orgánov, 

miestnych verejných a miestnych 

súkromných spoločensko-hospodárskych 

záujmov alebo občanov alebo s priamym 

záujmom na činnosti komunity a jej 

vplyvoch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov alebo občanov 

alebo s priamym záujmom na činnosti 

komunity a jej vplyvov; 

d) minimálne 51 % miest v 

predstavenstve alebo riadiacich orgánoch 

subjektu je vyhradených pre miestnych 

členov, t. j. zástupcov miestnych verejných 

a miestnych súkromných spoločensko-

hospodárskych záujmov, občanov atď. 

s priamym záujmom na činnosti komunity 

a jej vplyvoch; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť čo najširšie vymedzená, 

aby sa im poskytol flexibilný nástroj na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) účasť je otvorená všetkým 

potenciálne zainteresovaným miestnym 

akcionárom, t. j. zástupcom miestnych 

verejných a miestnych súkromných 

spoločensko-hospodárskych záujmov 

alebo občanom s priamym záujmom na 

činnosti komunity a jej vplyvoch, ktorí sú 

oprávnení podľa kritéria a); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1010 

Pavel Telička 
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Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) komunita nenainštalovala viac než 

18 MW kapacitu obnoviteľných zdrojov 

pre elektrinu, teplo a chlad a dopravu ako 

ročný priemer za predchádzajúcich 5 

rokov. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) komunita nenainštalovala viac než 

18 MW kapacitu obnoviteľných zdrojov 

pre elektrinu, teplo a chlad a dopravu ako 

ročný priemer za predchádzajúcich 5 

rokov. 

e) komunita nenainštalovala viac než 

20 MWe alebo 50 MWth kapacitu 

obnoviteľných zdrojov pre elektrinu, teplo 

a chlad a dopravu ako ročný priemer za 

predchádzajúcich 5 rokov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov by mala byť čo najširšie vymedzená, 

aby sa im poskytol flexibilný nástroj na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov. Komunita 

vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov závisiaca od lokality a vonkajších podmienok 

môže mať odlišné energetické potreby. Mimoriadne dôležité je vziať do úvahy aj otázky 

súvisiace s tepelným výkonom. 

 

Pozmeňujúci návrh  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) komunita nenainštalovala viac než 

18 MW kapacitu obnoviteľných zdrojov 

pre elektrinu, teplo a chlad a dopravu ako 

ročný priemer za predchádzajúcich 5 

rokov. 

e) komunita nenainštalovala viac než 

40 MW kapacitu obnoviteľných zdrojov 

pre elektrinu, teplo a chlad a dopravu ako 

ročný priemer za predchádzajúcich 5 

rokov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Obmedzenie kapacity, ktorú komunita v priemere nainštalovala za posledných 5 rokov, na 18 

MW vytvára riziko obmedzenia potenciálu takýchto komunít, najmä pokiaľ ide o kapacitu pre 

elektrinu, vykurovanie, chladenie a dopravu spoločne. Energetické komunity v EÚ už vlastnia 

kapacitu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vo výške viac než 18 MW. 

 

Pozmeňujúci návrh  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) komunita nenainštalovala viac než 

18 MW kapacitu obnoviteľných zdrojov 

pre elektrinu, teplo a chlad a dopravu ako 

ročný priemer za predchádzajúcich 5 

rokov. 

e) komunita nenainštalovala viac než 

5 MW kapacitu obnoviteľných zdrojov pre 

elektrinu, teplo a chlad a dopravu ako 

ročný priemer za predchádzajúcich 5 

rokov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1014 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) účasť je dobrovoľná a otvorená 
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všetkým potenciálne zainteresovaným 

miestnym akcionárom, t. j. zástupcom 

miestnych verejných a miestnych 

súkromných spoločensko-hospodárskych 

záujmov alebo občanom s priamym 

záujmom na činnosti komunity a jej 

vplyvoch, ktorí sú oprávnení podľa 

kritéria a); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) účasť je otvorená všetkým 

potenciálne zainteresovaným miestnym 

akcionárom, t. j. zástupcom miestnych 

verejných a miestnych súkromných 

spoločensko-hospodárskych záujmov 

alebo občanom s priamym záujmom na 

činnosti komunity a jej vplyvoch, ktorí sú 

oprávnení podľa kritéria a); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní a zmene systémov podpory 

zohľadňujú osobitosti komunít 

vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov. Členské štáty navrhnú a zmenia 

systémy podpory s cieľom podporovať, ale 
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nediskriminovať komunity vyrábajúce 

energiu z obnoviteľných zdrojov. Členské 

štáty by mali podporovať cezhraničnú 

spoluprácu komunít vyrábajúcich energiu 

z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1017 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov a zároveň 

zabezpečujú rovnaké podmienky medzi 

všetkými výrobcami elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov a zároveň 

zabezpečujú rovnaké podmienky medzi 

všetkými výrobcami elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov a zároveň 

zabezpečujú rovnaké podmienky medzi 

všetkými výrobcami elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Systémy podpory by mali zabezpečovať rovnaké podmienky medzi subjektmi na trhu nezávisle 

od ich veľkosti, vlastníckej štruktúry alebo právnej formy. Mali by sa nájsť aj ďalšie možnosti 

na zníženie rizika pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, napríklad 

prostredníctvom osobitnej formy poistenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  1020 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov a zároveň 

zabezpečujú rovnaké podmienky medzi 

všetkými výrobcami elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Systémy podpory by mali zabezpečovať rovnaké podmienky medzi subjektmi na trhu nezávisle 

od ich veľkosti, vlastníckej štruktúry alebo právnej formy. Mali by sa nájsť aj ďalšie možnosti 

na zníženie rizika pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, napríklad 

prostredníctvom osobitnej formy poistenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  1021 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov a zároveň 

zabezpečujú rovnaké podmienky medzi 

všetkými výrobcami elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov a zároveň 

zabezpečujú rovnaké podmienky medzi 

všetkými výrobcami elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1023 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri 

navrhovaní systémov podpory zohľadňujú 

osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

2. Členské štáty pri navrhovaní 

systémov podpory zohľadňujú osobitosti 

komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1024 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty vykonávajú 

posudzovanie existujúcich prekážok a 

potenciálu rozvoja komunít vyrábajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov na 

svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný 

rámec na podporu a uľahčenie účasti 

komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov na výrobe, 

spotrebe, skladovaní a predaji energie z 

obnoviteľných zdrojov. 

 Tento rámec obsahuje: 

 a) ciele a osobitné opatrenia, ktoré 

miestnym a regionálnym orgánom 

pomáhajú umožniť rozvoj komunít 

vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov a priamu účasť; 
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 b) osobitné opatrenia vrátane investičnej 

podpory na podporu účasti 

nízkopríjmových domácností ohrozených 

energetickou chudobou vrátane nájomcov 

v komunitách vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov; 

 c) nástroje na uľahčenie prístupu k 

financiám a informáciám; 

 d) regulačnú podporu a podporu na 

budovanie kapacít pre miestne a 

regionálne orgány pri zriaďovaní 

miestnych spoločností pôsobiacich 

v oblasti výroby, spotreby, skladovania a 

predaja energie z obnoviteľných zdrojov; 

 e) opatrenia na odstránenie všetkých 

regulačných a administratívnych 

prekážok pre komunity vyrábajúce 

energiu z obnoviteľných zdrojov. 

 Toto posúdenie a podporný rámec sú 

súčasťou integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov 

v súlade s nariadením [o riadení 

energetickej únie]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1025 

Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty prijmú pravidlá 

týkajúce sa komunít vyrábajúcich energiu 

z obnoviteľných zdrojov, ktorými sa 

zabezpečí, aby: 

 a) energetické komunity nemohli vylúčiť 

žiadneho jednotlivého spotrebiteľa, ktorý 

z geografického hľadiska prirodzene patrí 

do energetickej komunity; 

 b) energetické komunity stanovili 

pravidlá, ktorými sa zabezpečí rovnaké a 
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nediskriminačné zaobchádzanie so 

všetkými spotrebiteľmi, ktorí sa podieľajú 

na energetickej komunite; 

 c) energetické komunity stanovili 

spravodlivé pravidlá pre spotrebiteľov, 

ktorí krátkodobo alebo počas dlhších 

období nedokážu platiť svoje účty – 

rovnako ako ochranou spotrebiteľov, 

ktorí sú do distribučnej siete pripojení 

individuálne; 

 d) zabezpečili, aby zriadenie energetických 

komunít neviedlo k narušeniu celkovej 

energetickej sústavy neprinieslo vyššie 

náklady na energiu tým spotrebiteľom, 

ktorí nie sú samovýrobcami a/alebo sa 

sami nezúčastňujú na energetických 

komunitách. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečilo, že so zraniteľnými spotrebiteľmi v energetických 

komunitách sa nebude zaobchádzať nespravodlivo, nestanú sa obeťou zanedbávania alebo 

donucovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty stanovia 

vnútroštátny záväzný cieľ do roku 2030 

týkajúci sa podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov vyrobenej 

komunitami na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov. Pred stanovením 

takéhoto cieľa členské štáty uskutočnia 

verejnú konzultáciu, na ktorej sa okrem 

iného zúčastnia mestá, organizácie 

spotrebiteľov a občianska spoločnosť. 

Tento cieľ by mal byť súčasťou 

národných energetických a klimatických 
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plánov členských štátov podľa nariadenia 

[riadenie navrhované v COM(2016)759]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov a komunity vyrábajúce energiu z 

obnoviteľných zdrojov sú nielen hlavnými hnacími silami na urýchlený prechod na udržateľnú 

spoločnosť plne založenú na obnoviteľných zdrojoch, ale prinášajú aj veľké spoločenské a 

hospodárske výhody na miestnej úrovni. Stanovenie konkrétnych cieľov založených na 

národnom potenciáli by členským štátom pomohlo dosiahnuť celkový cieľ týkajúci energie z 

obnoviteľných zdrojov, zvýšiť bohatsvo a blahobyt na miestnej, a tým aj národnej úrovni, a 

nakoniec dosiahnuť konsenzus týkajúci sa opatrení zameraných na boj proti zmene klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

kritériá pre komunity vyrábajúce energiu 

z obnoviteľných zdrojov navrhovali a 

uplatňovali tak, aby sa zabezpečilo, že 

komunity vyrábajúce energiu z 

obnoviteľných zdrojov nebudú účinne 

kontrolované tradičnými energetickými 

podnikmi vrátane súkromných 

komerčných developerov a veľkých 

energetických spoločností. Členské štáty 

prostredníctvom svojich národných 

regulačných orgánov monitorujú 

uplatňovanie kritérií pre komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov a zaobchádzanie s nimi pri vývoji 

systémov podpory pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov s cieľom 

zabezpečiť transparentnosť, 

nediskrimináciu a ochranu spotrebiteľov, 

a predchádzať zneužívaniu alebo 

negatívnym účinkom na hospodársku 

súťaž. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

v prípade všetkých nových zariadení na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a 

obnov existujúcich zariadení na výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov miestne a 

regionálne orgány, ako aj fyzické a 

právnické osoby s priamym záujmom o 

zariadenie na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov a jeho vplyv mohli 

zúčastniť na projekte prostredníctvom 

komunity vyrábajúcej energiu z 

obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1029 

Werner Langen 

 

Návrh smernice 

Článok 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. de 

Odôvodnenie 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 
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Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Pozmeňujúci návrh  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh smernice 

Článok 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 23 vypúšťa sa 

Začleňovanie energie z obnoviteľných 

zdrojov do vykurovacích a chladiacich 

zariadení 

 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa 

každý členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

 

2. Členské štáty môžu na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určiť a sprístupniť verejnosti zoznam 

opatrení a vykonávacích subjektov, ako sú 

dodávatelia palív, ktoré prispievajú k 

zvýšeniu stanovenému v odseku 1. 

 

3. Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa 

môže vykonať prostredníctvom jednej 

alebo viacerých z týchto možností: 

 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

 

b) priame opatrenia na zmiernenie 

ako inštalácia vysokoúčinných 

vykurovacích a chladiacich systémov 

využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov v budovách alebo využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov na 

procesy priemyselného vykurovania a 
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chladenia; 

c) nepriame opatrenia na zmiernenie 

zahrnuté do obchodovateľných 

certifikátov dokazujúcich splnenie 

povinnosti prostredníctvom podpory 

nepriamych opatrení na zmiernenie 

vykonávaných iným hospodárskym 

subjektom, ako je napr. nezávislý subjekt 

vykonávajúci inštaláciu obnoviteľných 

technológií alebo spoločnosť poskytujúca 

energetické služby (ESCO), ktorá 

zabezpečuje služby pre zariadenia 

obnoviteľnej energie. 

 

4. Členské štáty môžu na 

vykonávanie a monitorovanie opatrení 

uvedených v odseku 2 využiť zavedené 

štruktúry v rámci národných povinných 

schém energetickej efektívnosti uvedených 

v článku 7 smernice 2012/27/EÚ. 

 

5. Subjekty určené podľa odseku 2 

zabezpečia, aby ich príspevok bol 

merateľný a overiteľný a počnúc 30. 

júnom 2021 podávajú orgánu určenému 

členským štátom každoročne správu o: 

 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie, 

 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 

energie na vykurovanie a chladenie a 

 

d) druhu obnoviteľného zdroja 

energie. 

 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

správy uvedené v odseku 5 podliehali 

overeniu zo strany príslušného 

povereného orgánu. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1031 

Claude Turmes 
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v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia 

požadujú členské štáty, od dodávateľov 

paliva na výrobu tepla a chladu v 

kombinácii s uplatňovaním zásady 

prvoradosti energetickej efektívnosti a 

opatrení na úsporu energie, aby zvýšili 
podiel obnoviteľnej energie dodávanej na 

technológie vykurovania a chladenia 

najmenej o 2 percentuálne body ročne. 

Dva percentuálne body sa považujú za 

priemer za predchádzajúce tri roky. Pri 

navrhovaní politík na podporu 

dodávateľov palív pri plnení ich 

povinností členské štáty uprednostnia 

najlepšie dostupné technológie, ako sú 

solárne, tepelné technológie, geotermálne, 

vysoko účinné tepelné čerpadlá alebo 

elektrická energia z obnoviteľných 

zdrojov energie. Podporujú využívanie 

biomasy v procesoch, pri ktorých je pre 

ostatné obnoviteľné technológie zložité 

poskytnúť rovnaký výkon, najmä pokiaľ 

ide o procesné teplo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia by sa 

každý členský štát mal snažiť zvýšiť 
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obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

podiel obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov dodávanej na vykurovanie a chladenie je 

krok správnym smerom, ale napriek tomu by mal každý členský štát individuálne rozhodnúť o 

svojom energetickom mixe (nielen pokiaľ ide o obnoviteľné technológie, ale aj o spôsob 

rozdelenia sektorových cieľov – teplo, elektrina, doprava). 

 

Pozmeňujúci návrh  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. Očakávanú mieru 

zvýšenia určia členské štáty vo svojich 

príspevkoch k celkovému cieľu do roku 

2030 v súlade s článkom 3 tejto smernice. 

Or. en 

Odôvodnenie 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 
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heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Pozmeňujúci návrh  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. Členské štáty 

navrhnú očakávanú mieru zvýšenia ako 

súčasť svojich príspevkov k celkovému 

cieľu do roku 2030 v súlade s článkom 3. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súčasný podiel energie z obnoviteľných zdrojov dodávanej na vykurovanie a chladenie sa 

medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši v dôsledku rôznych okolností, ako sú rôzne 

východiskové body a potenciály. Určiť, aby sa všetky členské štáty snažili dosiahnuť zvýšenie 

na rovnakej úrovni, sa nejaví ako primerané ani nákladovo efektívne. Primeranú mieru 

zvýšenia by mal stanoviť každý členský štát ako súčasť stratégie na dosiahnutie cieľa do roku 

2030. 

 

Pozmeňujúci návrh  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 
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členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie vrátane odpadového 

tepla/chladu dodávanej na vykurovanie a 

chladenie najmenej o 1 percentuálny bod 

ročne, až kým nebude podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov vrátane 

odpadového tepla/chladu 100 %, 
vyjadrený ako národný podiel na konečnej 

spotrebe energie a vypočítaný podľa 

metodiky uvedenej v článku 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla a chladu do odvetvia 

vykurovania a chladenia sa každý členský 

štát snaží zvýšiť podiel obnoviteľnej 

energie a/alebo odpadového tepla a chladu 

dodávaných na vykurovanie a chladenie 

najmenej o 1 percentuálny bod ročne, 

vyjadrený ako národný podiel na konečnej 

spotrebe energie a vypočítaný podľa 

metodiky uvedenej v článku 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie a/alebo odpadového 

tepla alebo chladu dodávaných na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie a/alebo odpadového 

tepla alebo chladu dodávaných na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1039 

Miroslav Poche 
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Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie a/alebo odpadového 

tepla alebo chladu dodávaných na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 2 

percentuálne body ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v sektore vykurovania a chladenia je potrebné 

vziať do úvahy zásadne odlišné okolnosti v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o 

geografické a klimatické podmienky a iné národné špecifiká, ako aj o právo členských štátov 

rozhodovať o výbere druhu obnoviteľných zdrojov a svojom vlastnom energetickom mixe. S 

odpadovým teplom by sa malo zaobchádzať podobným spôsobom ako s energiou z 

obnoviteľných zdrojov a členským štátom by sa malo umožniť dosiahnuť ich cieľ v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie používaných na vykurovanie tým,že do svojich systémov 

zahrnú viac odpadového tepla. 

 

Pozmeňujúci návrh  1040 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia by mal 

každý členský štát vykonávať stimuly na 

zvýšenie podielu obnoviteľnej energie 

vrátane odpadového tepla alebo chladu so 

zreteľom na technickú a hospodársku 

realizovateľnosť, ako aj opatrenia v 
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energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

oblasti výskumu a vývoja. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 2 

percentuálne body ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov pre 

priemyselné odvetvie vykurovania a 

chladenia sa každý členský štát snaží 

zvýšiť podiel obnoviteľnej energie 

dodávanej na vykurovanie a chladenie 

najmenej o 1 percentuálny bod ročne, 

vyjadrený ako národný podiel na konečnej 

spotrebe energie a vypočítaný podľa 

metodiky uvedenej v článku 7. 
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Or. es 

Odôvodnenie 

Podpora je potrebná na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v priemyselnom sektore, 

kde musia obnoviteľné zdroje energie s vysokým potenciálom súťažiť s inými palivami, ktoré 

významne prispievajú k zmene klímy, ako sú zemný plyn alebo LPG, a ktoré sú často 

nadmerne podporované nad rámec úlohy prechodných palív, ktorú by mali plniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia každý 

členský štát vypracuje stimulačný rámec 

zameraný na zvýšenie podielu 
obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie, vyjadreného ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1044 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie najmenej o 1 

1. V záujme uľahčenia prieniku 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

odvetvia vykurovania a chladenia sa každý 

členský štát snaží zvýšiť podiel 

obnoviteľnej energie dodávanej na 

vykurovanie a chladenie zavádzaním 
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percentuálny bod ročne, vyjadrený ako 

národný podiel na konečnej spotrebe 

energie a vypočítaný podľa metodiky 

uvedenej v článku 7. 

stimulov so zreteľom na technickú a 

hospodársku realizovateľnosť, ako aj 

odlišnú úroveň obnoviteľných zdrojov, 

ktoré už členské štáty používajú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na rozdiel od elektriny a plynu teplo nemožno dodávať v rámci regiónov medzi vidieckymi 

oblasťami. Podiel obnoviteľných zdrojov preto do veľkej miery závisí od technického a 

hospodárskeho potenciálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak je podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov vrátane 

odpadového tepla/chladu dodávaného na 

vykurovanie a chladenie nižší ako 60 %, 

členský štát každoročne zvýši tento podiel 

najmenej o 1 percentuálny bod. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1046 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Pri výpočte podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a 

chladenie na účely odseku 1 členské štáty 

započítajú odpadové teplo a chlad 

pomocou koeficientu 0,5. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1047 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Odchylne od odseku 1 členské 

štáty, ktorých podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov v sektore 

vykurovania a chladenia je vyšší ako 

50 %, môžu znížiť túto povinnosť pre 

dodávateľov tepla a chladu o 1 %. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1048 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určiť a sprístupniť verejnosti zoznam 

opatrení a vykonávacích subjektov, ako sú 

dodávatelia palív, ktoré prispievajú k 

zvýšeniu stanovenému v odseku 1. 

2. Členské štáty môžu na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určiť a sprístupniť verejnosti zoznam 

opatrení, ktoré prispievajú k zvýšeniu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1049 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určiť a sprístupniť verejnosti zoznam 

opatrení a vykonávacích subjektov, ako sú 

dodávatelia palív, ktoré prispievajú k 

zvýšeniu stanovenému v odseku 1. 

2. Členské štáty môžu na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určiť a sprístupniť verejnosti zoznam 

opatrení, ako sú dodávatelia palív, ktoré 

prispievajú k zvýšeniu stanovenému v 

odseku 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1050 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určiť a sprístupniť verejnosti zoznam 

opatrení a vykonávacích subjektov, ako sú 

dodávatelia palív, ktoré prispievajú k 

zvýšeniu stanovenému v odseku 1. 

2. Členské štáty na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií 

určia a sprístupnia verejnosti zoznam 

opatrení a vykonávacích subjektov, ktoré 

vykonávajú zvýšenie stanovené v odseku 

1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1051 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa 

môže vykonať prostredníctvom jednej 

alebo viacerých z týchto možností: 

vypúšťa sa 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 
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vykurovanie a chladenie; 

b) priame opatrenia na zmiernenie 

ako inštalácia vysokoúčinných 

vykurovacích a chladiacich systémov 

využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov v budovách alebo využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov na 

procesy priemyselného vykurovania a 

chladenia; 

 

c) nepriame opatrenia na zmiernenie 

zahrnuté do obchodovateľných 

certifikátov dokazujúcich splnenie 

povinnosti prostredníctvom podpory 

nepriamych opatrení na zmiernenie 

vykonávaných iným hospodárskym 

subjektom, ako je napr. nezávislý subjekt 

vykonávajúci inštaláciu obnoviteľných 

technológií alebo spoločnosť poskytujúca 

energetické služby (ESCO), ktorá 

zabezpečuje služby pre zariadenia 

obnoviteľnej energie. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1052 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa 

môže vykonať prostredníctvom jednej 

alebo viacerých z týchto možností: 

vypúšťa sa 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

 

b) priame opatrenia na zmiernenie 

ako inštalácia vysokoúčinných 

vykurovacích a chladiacich systémov 

využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov v budovách alebo využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov na 
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procesy priemyselného vykurovania a 

chladenia; 

c) nepriame opatrenia na zmiernenie 

zahrnuté do obchodovateľných 

certifikátov dokazujúcich splnenie 

povinnosti prostredníctvom podpory 

nepriamych opatrení na zmiernenie 

vykonávaných iným hospodárskym 

subjektom, ako je napr. nezávislý subjekt 

vykonávajúci inštaláciu obnoviteľných 

technológií alebo spoločnosť poskytujúca 

energetické služby (ESCO), ktorá 

zabezpečuje služby pre zariadenia 

obnoviteľnej energie. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na rozdiel od elektriny a plynu teplo nemožno dodávať v rámci regiónov medzi spravovanými 

oblasťami. Podiel obnoviteľných zdrojov preto do veľkej miery závisí od technického a 

hospodárskeho potenciálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  1053 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa 

môže vykonať prostredníctvom jednej 

alebo viacerých z týchto možností: 

3. Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa 

môže vykonať okrem iného 

prostredníctvom jednej alebo viacerých z 

týchto možností: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie, a to aj 

prostredníctvom efektívnych systémov 

diaľkového vykurovania vymedzených v 

smernici 2012/27/EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla a chladu do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov a odpadového tepla 

a chladu do energie a energetického paliva 

dodávaných na vykurovanie a chladenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1059 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z a) fyzické začlenenie energie z 
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obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

obnoviteľných zdrojov a odpadového tepla 

alebo chladu do energie a energetického 

paliva dodávaných na vykurovanie a 

chladenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1060 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

a) fyzické začlenenie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu do energie 

a energetického paliva dodávaných na 

vykurovanie a chladenie; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v sektore vykurovania a chladenia je potrebné 

vziať do úvahy zásadne odlišné okolnosti v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o 

geografické a klimatické podmienky a iné národné špecifiká, ako aj o právo členských štátov 

rozhodovať o výbere druhu obnoviteľných zdrojov a svojom vlastnom energetickom mixe. S 

odpadovým teplom by sa malo zaobchádzať podobným spôsobom ako s energiou z 

obnoviteľných zdrojov a členským štátom by sa malo umožniť dosiahnuť ich cieľ v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie používaných na vykurovanie tým, že do svojich systémov 

zahrnúi viac odpadového tepla. 

 

Pozmeňujúci návrh  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako b) priame opatrenia na zmiernenie ako 
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inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla a chladu na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1064 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov a odpadového tepla 

alebo chladu na procesy priemyselného 

vykurovania a chladenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1065 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

b) priame opatrenia na zmiernenie ako 

inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a 

chladiacich systémov využívajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov v 

budovách alebo využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu na procesy 

priemyselného vykurovania a chladenia; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v sektore vykurovania a chladenia je potrebné 

vziať do úvahy zásadne odlišné okolnosti v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o 
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geografické a klimatické podmienky a iné národné špecifiká, ako aj o právo členských štátov 

rozhodovať o výbere druhu obnoviteľných zdrojov a svojom vlastnom energetickom mixe. S 

odpadovým teplom by sa malo zaobchádzať podobným spôsobom ako s energiou z 

obnoviteľných zdrojov a členským štátom by sa malo umožniť dosiahnuť ich cieľ v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie používaných na vykurovanie tým, že do svojich systémov 

zahrnú viac odpadového tepla. 

 

Pozmeňujúci návrh  1066 

Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) nepriame opatrenia na zmiernenie 

zahrnuté do obchodovateľných 

certifikátov dokazujúcich splnenie 

povinnosti prostredníctvom podpory 

nepriamych opatrení na zmiernenie 

vykonávaných iným hospodárskym 

subjektom, ako je napr. nezávislý subjekt 

vykonávajúci inštaláciu obnoviteľných 

technológií alebo spoločnosť poskytujúca 

energetické služby (ESCO), ktorá 

zabezpečuje služby pre zariadenia 

obnoviteľnej energie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Záruky pôvodu nemajú na súčasnom trhu prakticky žiadnu hodnotu, ale toto riziko sa používa 

ako zámienka na nepodniknutie opatrení na prechod na obnoviteľné zdroje energie v oblasti 

vykurovania a chladenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) systémy a nástroje financovania 

alebo hospodárske alebo finančné 
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stimuly, ktoré prispievajú k montáži 

zariadení na vykurovanie a chladenie 

využívajúcich obnoviteľné zdroje 

a k rozvoju energetických sietí 

dodávajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov na vykurovanie a chladenie 

v budovách a priemysle. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Mala by sa zvážiť aj hospodárska, nielen finančná pomoc. 

Pozmeňujúci návrh  1068 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) iné politické opatrenia s rovnakým 

účinkom, napríklad vnútroštátne fiškálne 

opatrenia, finančné stimuly, územné 

plánovanie alebo dobrovoľné dohody s 

priemyslom alebo miestnymi orgánmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1069 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) iné politické opatrenia s rovnakým 

účinkom na dosiahnutie zvýšenia 

stanoveného v odseku 1, ako sú 

vnútroštátne fiškálne opatrenia alebo iné 

finančné stimuly; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) iné politické opatrenia s rovnakým 

účinkom na dosiahnutie zvýšenia 

stanoveného v odseku 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1071 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty môžu na 

vykonávanie a monitorovanie opatrení 

uvedených v odseku 2 využiť zavedené 

štruktúry v rámci národných povinných 

schém energetickej efektívnosti uvedených 

v článku 7 smernice 2012/27/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1072 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty môžu na 

vykonávanie a monitorovanie opatrení 

vypúšťa sa 
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uvedených v odseku 2 využiť zavedené 

štruktúry v rámci národných povinných 

schém energetickej efektívnosti uvedených 

v článku 7 smernice 2012/27/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1073 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty môžu na 

vykonávanie a monitorovanie opatrení 

uvedených v odseku 2 využiť zavedené 

štruktúry v rámci národných povinných 

schém energetickej efektívnosti uvedených 

v článku 7 smernice 2012/27/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1074 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Subjekty určené podľa odseku 2 

zabezpečia, aby ich príspevok bol 

merateľný a overiteľný a počnúc 30. 

júnom 2021 podávajú orgánu určenému 

členským štátom každoročne správu o: 

vypúšťa sa 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie, 

 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 
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energie na vykurovanie a chladenie a 

d) druhu obnoviteľného zdroja 

energie. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1075 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Subjekty určené podľa odseku 2 

zabezpečia, aby ich príspevok bol 

merateľný a overiteľný a počnúc 30. 

júnom 2021 podávajú orgánu určenému 

členským štátom každoročne správu o: 

vypúšťa sa 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie, 

 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 

energie na vykurovanie a chladenie a 

 

d) druhu obnoviteľného zdroja 

energie. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na rozdiel od elektriny a plynu teplo nemožno dodávať v rámci regiónov medzi spravovanými 

oblasťami. Podiel obnoviteľných zdrojov preto do veľkej miery závisí od technického a 

hospodárskeho potenciálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  1076 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie, 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie podľa 

druhu energie z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie, 

a) celkovom množstve energie 

dodanej na vykurovanie a chladenie podľa 

druhu energie z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie podľa druhu 

energie z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1079 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie podľa druhu 

energie z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla a chladu dodaných na 

vykurovanie a chladenie, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu dodaných 
na vykurovanie a chladenie, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1082 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov dodanej na 

vykurovanie a chladenie, 

b) celkovom objeme energie z 

obnoviteľných zdrojov a/alebo 

odpadového tepla alebo chladu dodaných 
na vykurovanie a chladenie, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1083 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) celkovom objeme odpadového 

tepla alebo chladu dodaných na 

vykurovanie a chladenie, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 

energie na vykurovanie a chladenie a 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 

energie a/alebo odpadového tepla alebo 

chladu na vykurovanie a chladenie a 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1085 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 

energie na vykurovanie a chladenie a 

c) podiele energie z obnoviteľných 

zdrojov v celkovom množstve dodanej 

energie a/alebo odpadového tepla alebo 

chladu na vykurovanie a chladenie a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1086 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) podiele odpadového tepla alebo 

chladu v celkovom množstve dodanej 

energie na vykurovanie a chladenie, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) druhu obnoviteľného zdroja d) druhu obnoviteľného zdroja energie 
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energie. a/alebo zdroja odpadového tepla a chladu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) druhu obnoviteľného zdroja 

energie. 

d) druhu obnoviteľného zdroja energie 

a/alebo zdroja odpadového tepla alebo 

chladu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1089 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) druhu obnoviteľného zdroja 

energie. 

d) druhu obnoviteľného zdroja energie 

a zdroja odpadového tepla alebo chladu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1090 

Miroslav Poche 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) druhu obnoviteľného zdroja 

energie. 

d) druhu obnoviteľného zdroja energie 

a/alebo zdroja odpadového tepla alebo 

chladu. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v sektore vykurovania a chladenia je potrebné 

vziať do úvahy zásadne odlišné okolnosti v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o 

geografické a klimatické podmienky a iné národné špecifiká, ako aj o právo členských štátov 

rozhodovať o výbere druhu obnoviteľných zdrojov a svojom vlastnom energetickom mixe. S 

odpadovým teplom by sa malo zaobchádzať podobným spôsobom ako s energiou z 

obnoviteľných zdrojov a členským štátom by sa malo umožniť dosiahnuť ich cieľ v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie používaných na vykurovanie tým, že do svojich systémov 

zahrnú viac odpadového tepla. 

 

Pozmeňujúci návrh  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 5 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) iných politických opatreniach s 

rovnakým účinkom na dosiahnutie 

zvýšenia stanoveného v odseku 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1092 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

správy uvedené v odseku 5 podliehali 

overeniu zo strany príslušného 

povereného orgánu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1093 

Paul Rübig 
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Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 

správy uvedené v odseku 5 podliehali 

overeniu zo strany príslušného 

povereného orgánu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Členské štáty podporujú rozvoj 

činností a programov na boj proti 

energetickej chudobe v tomto sektore. Na 

podporné opatrenia v tomto zmysle sa 

poskytnú dostatočné finančné prostriedky 

od členských štátov a z fondov EÚ s 

cieľom zaručiť prístup k energii ako 

základné sociálne právo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 6 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6b. Členské štáty vyvinú v nových 

verejných budovách a pri obnove starých 

verejných budov nákladovo efektívnym 
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spôsobom riešenia v oblasti vykurovania a 

chladenia prostredníctvom obnoviteľných 

zdrojov. Uprednostnia sa verejné budovy, 

v ktorých sa nachádza zraniteľné 

obyvateľstvo, ako sú školy, nemocnice, 

domovy dôchodcov atď. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1096 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Členské štáty podporia obnovu 

existujúcich a rozvoj nových, vysoko 

efektívnych sietí diaľkového vykurovania 

a chladenia, ktoré sú poháňané výlučne 

energiou z obnoviteľných zdrojov a 

odpadovým teplom alebo chladom, a to na 

základe pozitívnej hospodárskej a 

environmentálnej analýzy nákladov a 

prínosov vypracovanej v partnerstve so 

zainteresovanými miestnymi orgánmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Členské štáty sa usilujú o zvýšenie 

podielu energie z obnoviteľných zdrojov 

a/alebo odpadového tepla a chladu v 

existujúcich systémoch vykurovania a 

chladenia, a v prípadoch, keď je to 
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možné, výroba by mala prebiehať s 

vysoko účinnou kombinovanou výrobou 

tepla a energie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1098 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aby sa predišlo zbytočnému zdvojeniu, tento odsek by sa mal vypustiť, pričom povinnosť 

poskytovať informácie o palivovom mixe v diaľkovom vykurovaní je už zahrnutá do smernice 

o energetickej efektívnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov a 

odpadového tepla a chladu vo svojich 



 

AM\1130434SK.docx 123/154 PE607.899v02-00 

 SK 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

systémoch. Takéto informácie sa poskytujú 

každoročne a v súlade s normami podľa 

smernice 2010/31/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1100 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sa poskytujú každoročne alebo na 

požiadanie v súlade s normami podľa 

smernice 2010/31/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch, napríklad 

prostredníctvom environmentálneho 

označovania. Takéto informácie sú v 

súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sa poskytujú každoročne v súlade s 

normami podľa smernice 2010/31/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

a/alebo odpadového tepla a chladu vo 

svojich systémoch. Takéto informácie sú v 

súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali zmluvných 

partnerov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Od dodávateľov tepla nemožno požadovať, aby poskytovali informácie spotrebiteľom, s 

ktorými dodávatelia nemajú uzatvorenú zmluvnú dohodu. 

 

Pozmeňujúci návrh  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali svojich koncových 

spotrebiteľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1106 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali koncových 

používateľov o energetickej efektívnosti a 

podiele energie z obnoviteľných zdrojov 

vo svojich systémoch. Takéto informácie 

sú v súlade s normami podľa smernice 

2010/31/EÚ. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

dodávatelia diaľkového vykurovania 

a chladenia informovali spotrebiteľov o 

energetickej efektívnosti a podiele energie 

z obnoviteľných zdrojov vo svojich 

systémoch. Takéto informácie sú v súlade s 

normami podľa smernice 2010/31/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ, odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. Modernizácia 

neefektívnych systémov diaľkového 

vykurovania a chladenia vrátane 

prechodu diaľkových systémov 

vykurovania a chladenia z fosílnych palív 

na obnoviteľné alebo odpadové zdroje 

energie by sa mal ďalej podporovať 

vhodnými prostriedkami. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1108 

Françoise Grossetête, Anne SanderNávrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ, odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. Toto odpojenie 

môže mať za následok kompenzáciu na 

pokrytie neamortizovanej časti investícií 

vynaložených na pripojenie príslušného 

zákazníka a iných neamortizovaných 

investícií alebo nákladov na odpojenie. 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom do piatich rokov od 

nadobudnutia účinnosti smernice 
umožniť zákazníkom daných systémov 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

ktoré nie sú „účinným centralizovaným 

zásobovaním teplom a chladom“ v zmysle 

článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ, 

zrušiť svoje zmluvy s prevádzkovateľom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

a odpojiť sa od systému, aby si mohli sami 
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uvedenému v odseku 4. vyrábať teplo alebo chlad z obnoviteľných 

zdrojov energie, alebo zmeniť dodávateľa 

tepla alebo chladu, ktorý má prístup 

k systému uvedenému v odseku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1110 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ, vypovedať zmluvu s 

dodávateľom diaľkového vykurovania 

alebo chladenia a potom sa prípadne 
odpojiť od systému, aby si mohli sami 

vyrábať teplo alebo chlad z obnoviteľných 

zdrojov energie, alebo zmeniť dodávateľa 

tepla alebo chladu, ktorý má prístup 

k systému uvedenému v odseku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 
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chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

chladom“ alebo sa ním nestanú do 

nasledujúcich 5 rokov v súlade 

s investičnými plánmi v zmysle článku 2 

ods. 41 smernice 2012/27/EÚ, odpojiť sa 

od systému, aby si mohli sami vyrábať 

teplo alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutné poskytnúť vlastníkom neefektívnych systémov diaľkového vykurovania a 

chladenia, ktorí spustili dlhodobé investície zamerané na vytvorenie efektívneho systému, na 

tento účel prechodné obdobie. Nezávislé orgány by mali mať právomoc overiť, či uvedené 

investičné plány umožňujú dosiahnuť v nadchádzajúcich rokoch efektívne systémy diaľkového 

vykurovania a chladenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  1112 

Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia odpojiť sa od systému, aby 

si mohli sami vyrábať teplo alebo chlad z 

obnoviteľných zdrojov energie, alebo 

zmeniť dodávateľa tepla alebo chladu, 

ktorý má prístup k systému uvedenému 

v odseku 4. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na špecifiká odvetvia vykurovania a chladenia by mala byť zaručená technologická 

neutralita. Účastníci trhu by preto mali mať možnosť odpojiť sa a prechádzať na rôzne 
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technológie. 

 

Pozmeňujúci návrh  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ, odpojiť sa od 

systému, aby mohli sami využívať teplo 

alebo chlad poskytované z obnoviteľných 

zdrojov alebo efektívnymi zariadeniami 

na vykurovanie a chladenie, alebo zmeniť 

dodávateľa tepla alebo chladu, ktorý má 

prístup k systému uvedenému v odseku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ, odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie. 
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uvedenému v odseku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ, zrušiť svoje zmluvy 

s prevádzkovateľmi diaľkového 

vykurovania a chladenia, aby si mohli 

sami vyrábať teplo alebo chlad z 

obnoviteľných zdrojov energie, alebo 

zmeniť dodávateľa tepla alebo chladu, 

ktorý má prístup k systému uvedenému 

v odseku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1116 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

2. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom 

daných systémov diaľkového vykurovania 

alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným 

centralizovaným zásobovaním teplom a 

chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 
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smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od 

systému, aby si mohli sami vyrábať teplo 

alebo chlad z obnoviteľných zdrojov 

energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla 

alebo chladu, ktorý má prístup k systému 

uvedenému v odseku 4. 

smernice 2012/27/EÚ, zrušiť zmluvu s 

prevádzkovateľmi diaľkového 

vykurovania a chladenia, aby si mohli 

sami vyrábať teplo alebo chlad z 

obnoviteľných zdrojov energie, alebo 

zmeniť dodávateľa tepla alebo chladu, 

ktorý má prístup k systému uvedenému 

v odseku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1117 

Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty môžu obmedziť 

právo odpojiť sa alebo zmeniť dodávateľa 

zákazníkom, ktorí môžu dokázať, že 

dôsledkom plánovaného alternatívneho 

riešenia pre dodávky tepla alebo chladu 

bude výrazne vyššia energetická 

efektívnosť. Posúdenie výkonnosti 

alternatívneho riešenia dodávky môže byť 

založené na energetickom certifikáte 

vymedzenom v smernici 2010/31/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 24 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty môžu obmedziť 3. Členské štáty môžu obmedziť 
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právo odpojiť sa alebo zmeniť dodávateľa 

zákazníkom, ktorí môžu dokázať, že 

dôsledkom plánovaného alternatívneho 

riešenia pre dodávky tepla alebo chladu 

bude výrazne vyššia energetická 

efektívnosť. Posúdenie výkonnosti 

alternatívneho riešenia dodávky môže byť 

založené na energetickom certifikáte 

vymedzenom v smernici 2010/31/EÚ. 

právo na odpojenie alebo zmenu 

dodávateľa zákazníkom, ktorí môžu 

dokázať, že dôsledkom plánovaného 

alternatívneho riešenia pre dodávky tepla 

alebo chladu bude výrazne vyššia 

energetická efektívnosť alebo vyšší podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1119 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty môžu obmedziť právo 

odpojiť sa alebo zmeniť dodávateľa 

zákazníkom, ktorí môžu dokázať, že 

dôsledkom plánovaného alternatívneho 

riešenia pre dodávky tepla alebo chladu 

bude výrazne vyššia energetická 

efektívnosť. Posúdenie výkonnosti 

alternatívneho riešenia dodávky môže byť 

založené na energetickom certifikáte 

vymedzenom v smernici 2010/31/EÚ. 

3. Členské štáty môžu obmedziť právo 

vypovedať zmluvu s dodávateľom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

a následne sa odpojiť alebo zmeniť 

dodávateľa zákazníkom, ktorí môžu 

dokázať, že dôsledkom plánovaného 

alternatívneho riešenia pre dodávky tepla 

alebo chladu bude výrazne vyššia 

energetická efektívnosť. Posúdenie 

výkonnosti alternatívneho riešenia dodávky 

môže byť založené na energetickom 

certifikáte vymedzenom v smernici 

2010/31/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty môžu obmedziť právo 

odpojiť sa alebo zmeniť dodávateľa 

zákazníkom, ktorí môžu dokázať, že 

dôsledkom plánovaného alternatívneho 

riešenia pre dodávky tepla alebo chladu 

bude výrazne vyššia energetická 

efektívnosť. Posúdenie výkonnosti 

alternatívneho riešenia dodávky môže byť 

založené na energetickom certifikáte 

vymedzenom v smernici 2010/31/EÚ. 

3. Členské štáty môžu obmedziť právo 

odpojiť sa zákazníkom, ktorí môžu 

dokázať, že dôsledkom plánovaného 

alternatívneho riešenia pre dodávky tepla 

alebo chladu bude výrazne vyššia 

energetická efektívnosť. Posúdenie 

výkonnosti alternatívneho riešenia dodávky 

môže byť založené na energetickom 

certifikáte vymedzenom v smernici 

2010/31/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1121 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1122 

Pavel Telička 
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Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad, ak je to 

technicky realizovateľné a nákladovo 

efektívne pre prevádzkovateľov a 

zákazníkov systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie prístupu k 

systémom diaľkového vykurovania alebo 

chladenia, pokiaľ ide o teplo alebo chlad 

vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad, založenému 

na nediskriminačných kritériách, ktoré 

stanovil príslušný orgán v členskom štáte. 

Tento prístup založený na 

nediskriminačných kritériách umožní 

priamu dodávku tepla alebo chladu z 

takýchto zdrojov zákazníkom pripojeným k 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia inými dodávateľmi, ako je 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia. 



 

PE607.899v02-00 136/154 AM\1130434SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie alebo 

kombinovanou výrobou a odpadové teplo 

alebo chlad, v súlade s vymedzením 

účinného diaľkového vykurovania a 

chladenia (článok 2 ods. 41 smernice 

2012/27/EÚ) [...] 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1125 

Eugen Freund 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 
diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia diaľkového vykurovania a 

chladenia nečelili pri nákupe tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadového tepla alebo chladu od 

tretích strán regulačným prekážkam. Pre 

poskytovateľov diaľkového vykurovania a 

výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov 

a odpadového tepla a chladu to musí byť 

realizovateľné z hospodárskeho a 
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diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

technického hľadiska. 

Or. de 

 

Sieť diaľkového vykurovania je uzavretý systém, v ktorom sa teplo vyrába podľa potreby. 

Preprava diaľkového vykurovania od poskytovateľa tretej strany prostredníctvom existujúcej 

siete je často nemožná z technických a ekonomických dôvodov alebo je z technického a 

ekonomického hľadiska prinajmenšom mimoriadne náročná. Oddelenie sietí diaľkového 

vykurovania a rozvoj súvisiaceho rozsiahleho regulačného rámca by viedlo k vysokým 

systémovým nákladom. 

 

Pozmeňujúci návrh  1126 

Paul Rübig 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní na 

základe rokovania priame privádzanie 
tepla alebo chladu z takýchto zdrojov do 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia inými dodávateľmi, ako je 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia, ak je to 

realizovateľné z technického alebo 

hospodárskeho hľadiska. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 
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Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 
systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

neexistovali žiadne regulačné prekážky 

pre systémy diaľkového vykurovania 

a chladenia pri nákupe tepla alebo chladu 

vyrobených z obnoviteľných zdrojov 

energie a odpadového tepla alebo chladu, 

ak je to z hospodárskeho a technického 

hľadiska realizovateľné pre 

prevádzkovateľov systému diaľkového 

vykurovania a zákazníkov pripojených 

k systému diaľkového vykurovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad a o vysoko 

účinnú kombinovanú výrobu. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 
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chladenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty stanovujú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov zákazníkom pripojeným k systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

4. Členské štáty môžu stanoviť 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

nediskriminačného prístupu k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia, 

pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov energie 

a odpadové teplo alebo chlad. Tento 

nediskriminačný prístup umožní priamu 

dodávku tepla alebo chladu z takýchto 

zdrojov do systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia inými 

dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému diaľkového vykurovania alebo 

chladenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1130 

Eugen Freund 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie alebo tepla alebo chladu 

vypúšťa sa 
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vyrobeného prostredníctvom 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby. 

Členské štáty zabezpečujú, aby v 

prípadoch, keď k takémuto odmietnutiu 

dôjde, prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

poskytol príslušné informácie 

príslušnému orgánu podľa odseku 9 o 

opatreniach potrebných pre posilnenie 

systému. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Sieť diaľkového vykurovania je uzavretý systém, v ktorom sa teplo vyrába podľa potreby. 

Preprava diaľkového vykurovania od poskytovateľa tretej strany prostredníctvom existujúcej 

siete je často nemožná z technických a ekonomických dôvodov alebo je z technického a 

ekonomického hľadiska prinajmenšom mimoriadne náročná. Oddelenie sietí diaľkového 

vykurovania a rozvoj súvisiaceho rozsiahleho regulačného rámca by viedlo k vysokým 

systémovým nákladom. 

 

Pozmeňujúci návrh  1131 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie alebo tepla alebo chladu 

vyrobeného prostredníctvom 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby. 

Členské štáty zabezpečujú, aby v 

prípadoch, keď k takémuto odmietnutiu 

dôjde, prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

poskytol príslušné informácie 

príslušnému orgánu podľa odseku 9 o 

opatreniach potrebných pre posilnenie 

vypúšťa sa 
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systému. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie alebo tepla alebo chladu 

vyrobeného prostredníctvom 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby. 

Členské štáty zabezpečujú, aby v 

prípadoch, keď k takémuto odmietnutiu 

dôjde, prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

poskytol príslušné informácie 

príslušnému orgánu podľa odseku 9 o 

opatreniach potrebných pre posilnenie 

systému. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 
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prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. Členské štáty 

zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k 

takémuto odmietnutiu dôjde, 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému. 

prípade, že je splnená jedna alebo viacero 

z týchto podmienok: 

 – systému chýba potrebná kapacita kvôli 

ostatným dodávkam odpadového tepla 

alebo chladu, tepla alebo chladu z 

obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla 

alebo chladu vyrobeného prostredníctvom 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby, 

alebo neexistuje žiadny iný technický 

prístup potrebný na zaistenie bezpečnosti 

systému diaľkového vykurovania; 

 – systém predstavuje účinný systém 

vykurovania alebo chladenia v zmysle 

článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a 

poskytnutie prístupu by viedlo k zhoršeniu 

z hľadiska energetickej účinnosti 

systému; 

 – poskytnutie prístupu by viedlo k 

nadmernému zvýšeniu ceny tepla alebo 

chladu alebo k zvýšeniu sadzieb poplatkov 

za teplo alebo chlad dodávané koncovým 

odberateľom. 

 Členské štáty zabezpečujú, aby v 

prípadoch, keď k takémuto odmietnutiu 

dôjde, prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odsek 5 vo svojej súčasnej podobe môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti dodávky tepla alebo 
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chladu v systéme vykurovania/chladenia, k neodôvodnenému zvýšeniu nákladov na dodávku 

tepla alebo chladu, ako aj k riziku nižšej účinnosti na úrovni systému. 

 

Pozmeňujúci návrh  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. Členské štáty 

zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k 

takémuto odmietnutiu dôjde, 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému. 

5. V členských štátoch s 

nediskriminačným prístupom k systémom 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ 

systému, prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. Členské štáty 

zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k 

takémuto odmietnutiu dôjde, 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

5. Nezávislé orgány, vymenované 

členskými štátmi v súlade s ustanoveniami 
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môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. Členské štáty 

zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k 

takémuto odmietnutiu dôjde, 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému. 

odseku 9, môžu dodávateľom odmietnuť 

prístup k existujúcemu systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 
v prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. Členské štáty 

zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k 

takémuto odmietnutiu dôjde, 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému. 

5. Prevádzkovateľ systému 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

môže dodávateľom odmietnuť prístup v 

prípade, že systému chýba potrebná 

kapacita kvôli ostatným dodávkam 

odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo 

chladu z obnoviteľných zdrojov energie 

alebo tepla alebo chladu vyrobeného 

prostredníctvom vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby. Členské štáty 

zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k 

takémuto odmietnutiu dôjde, 

prevádzkovateľ systému diaľkového 

vykurovania alebo chladenia poskytol 

príslušné informácie príslušnému orgánu 

podľa odseku 9 o opatreniach potrebných 

pre posilnenie systému vrátane 

hospodárskych dôsledkov týchto opatrení. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1137 

Eugen Freund 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

požiadanie na určitý čas vyňaté z 

uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie 

teplom a chladom“ v zmysle článku 2 

ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa 

využíva potenciál pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie a 

odpadového tepla alebo chladu 

identifikovaný v komplexnom posúdení 

uskutočnenom v súlade s článkom 14 

smernice 2012/27/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. de 

Odôvodnenie 

Sieť diaľkového vykurovania je uzavretý systém, v ktorom sa teplo vyrába podľa potreby. 

Preprava diaľkového vykurovania od poskytovateľa tretej strany prostredníctvom existujúcej 

siete je často nemožná z technických a ekonomických dôvodov alebo je z technického a 

ekonomického hľadiska prinajmenšom mimoriadne náročná. Oddelenie sietí diaľkového 

vykurovania a rozvoj súvisiaceho rozsiahleho regulačného rámca by viedlo k vysokým 

systémovým nákladom. 

Pozmeňujúci návrh  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

vypúšťa sa 
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požiadanie na určitý čas vyňaté z 

uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie 

teplom a chladom“ v zmysle článku 2 

ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa 

využíva potenciál pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie a 

odpadového tepla alebo chladu 

identifikovaný v komplexnom posúdení 

uskutočnenom v súlade s článkom 14 

smernice 2012/27/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

požiadanie na určitý čas vyňaté z 

uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie 

teplom a chladom“ v zmysle článku 2 

ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa 

využíva potenciál pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie a 

odpadového tepla alebo chladu 

identifikovaný v komplexnom posúdení 

uskutočnenom v súlade s článkom 14 

smernice 2012/27/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Vzhľadom na navrhnutý pozmeňujúci návrh č. 10 k odseku 5, ktorý zahŕňa súčasné 

ustanovenia odseku 6, už nie je potrebné zachovať odsek 6. 

 

Pozmeňujúci návrh  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

požiadanie na určitý čas vyňaté z 

uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie 

teplom a chladom“ v zmysle článku 2 

ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa 

využíva potenciál pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie a 

odpadového tepla alebo chladu 

identifikovaný v komplexnom posúdení 

uskutočnenom v súlade s článkom 14 

smernice 2012/27/EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1141 

Barbara Kappel 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

požiadanie na určitý čas vyňaté z 

vypúšťa sa 
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uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie 

teplom a chladom“ v zmysle článku 2 

ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa 

využíva potenciál pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie a 

odpadového tepla alebo chladu 

identifikovaný v komplexnom posúdení 

uskutočnenom v súlade s článkom 14 

smernice 2012/27/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

požiadanie na určitý čas vyňaté z 

uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie teplom 

a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ a ak sa využíva 

potenciál pre využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie a odpadového tepla alebo 

chladu identifikovaný v komplexnom 

posúdení uskutočnenom v súlade s 

článkom 14 smernice 2012/27/EÚ. 

6. Nové systémy diaľkového 

vykurovania alebo chladenia môžu byť na 

požiadanie na určitý čas vyňaté z 

uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán 

rozhodne o žiadosti o výnimku na základe 

jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí 

len v prípade, ak nový systém diaľkového 

vykurovania alebo chladenia predstavuje 

„účinné centralizované zásobovanie teplom 

a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 

smernice 2012/27/EÚ a ak sa využíva 

potenciál pre využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, kombinovanej výroby 

alebo odpadového tepla alebo chladu 

identifikovaný v komplexnom posúdení 

uskutočnenom v súlade s článkom 14 

smernice 2012/27/EÚ. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  1143 

Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Právo odpojiť sa alebo zmeniť 

dodávateľa môžu vykonávať jednotliví 

zákazníci, spoločné podniky vytvorené 

zákazníkmi alebo strany konajúce v mene 

zákazníkov. V prípade bytových domov sa 

takéto odpojenie môže vykonať iba na 

úrovni celej budovy. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 24 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  1144 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Právo odpojiť sa alebo zmeniť 

dodávateľa môžu vykonávať jednotliví 

zákazníci, spoločné podniky vytvorené 

zákazníkmi alebo strany konajúce v mene 

zákazníkov. V prípade bytových domov sa 

takéto odpojenie môže vykonať iba na 

úrovni celej budovy. 

7. Právo vypovedať zmluvu a 

prípadne odpojiť sa alebo zmeniť 

dodávateľa môžu vykonávať jednotliví 

zákazníci, spoločné podniky vytvorené 

zákazníkmi alebo strany konajúce v mene 

zákazníkov. V prípade bytových domov sa 

takéto odpojenie môže vykonať iba na 

úrovni celej budovy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Právo odpojiť sa alebo zmeniť 

dodávateľa môžu vykonávať jednotliví 

zákazníci, spoločné podniky vytvorené 

zákazníkmi alebo strany konajúce v mene 

zákazníkov. V prípade bytových domov sa 

takéto odpojenie môže vykonať iba na 

úrovni celej budovy. 

7. Právo odpojiť sa môžu vykonávať 

jednotliví zákazníci, spoločné podniky 

vytvorené zákazníkmi alebo strany 

konajúce v mene zákazníkov. V prípade 

bytových domov sa takéto odpojenie môže 

vykonať iba na úrovni celej budovy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Právo odpojiť sa alebo zmeniť 

dodávateľa môžu vykonávať jednotliví 

zákazníci, spoločné podniky vytvorené 

zákazníkmi alebo strany konajúce v mene 

zákazníkov. V prípade bytových domov sa 

takéto odpojenie môže vykonať iba na 

úrovni celej budovy. 

7. Právo odpojiť sa môžu vykonávať 

jednotliví zákazníci, spoločné podniky 

vytvorené zákazníkmi alebo strany 

konajúce v mene zákazníkov. V prípade 

bytových domov sa takéto odpojenie môže 

vykonať iba na úrovni celej budovy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Členské štáty vyžadujú, aby 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

elektriny v spolupráci s prevádzkovateľmi 

systémov diaľkového vykurovania alebo 

8. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

elektriny v spolupráci s prevádzkovateľmi 

systémov diaľkového vykurovania alebo 
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chladenia v ich príslušnej oblasti aspoň 

každé dva roky posudzovali potenciál 

systémov diaľkového vykurovania alebo 

chladenia poskytovať vyrovnávacie a iné 

systémové služby vrátane reakcie na dopyt 

a uskladňovanie nadbytočnej elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a či by 

bolo využitie identifikovaného potenciálu 

efektívnejšie z hľadiska využívania zdrojov 

a nákladov ako alternatívne riešenia. 

chladenia v ich príslušnej oblasti 

posudzovali potenciál systémov 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

poskytovať vyrovnávacie a iné systémové 

služby vrátane reakcie na dopyt a 

uskladňovanie nadbytočnej elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a či by 

bolo využitie identifikovaného potenciálu 

efektívnejšie z hľadiska využívania zdrojov 

a nákladov ako alternatívne riešenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Členské štáty vyžadujú, aby 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

elektriny v spolupráci s prevádzkovateľmi 

systémov diaľkového vykurovania alebo 

chladenia v ich príslušnej oblasti aspoň 

každé dva roky posudzovali potenciál 

systémov diaľkového vykurovania alebo 

chladenia poskytovať vyrovnávacie a iné 

systémové služby vrátane reakcie na dopyt 

a uskladňovanie nadbytočnej elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a či by 

bolo využitie identifikovaného potenciálu 

efektívnejšie z hľadiska využívania zdrojov 

a nákladov ako alternatívne riešenia. 

8. Členské štáty vyžadujú, aby 

prevádzkovatelia distribučných sústav 

elektriny v spolupráci s prevádzkovateľmi 

systémov diaľkového vykurovania alebo 

chladenia v ich príslušnej oblasti 

posudzovali potenciál systémov 

diaľkového vykurovania alebo chladenia 

poskytovať vyrovnávacie a iné systémové 

služby vrátane reakcie na dopyt a 

uskladňovanie nadbytočnej elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a či by 

bolo využitie identifikovaného potenciálu 

efektívnejšie z hľadiska využívania zdrojov 

a nákladov ako alternatívne riešenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 
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Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Členské štáty určia jeden alebo viac 

nezávislých orgánov s cieľom zabezpečiť, 

aby práva spotrebiteľov a pravidlá na 

prevádzku systémov diaľkového 

vykurovania a chladenia v súlade s týmto 

článkom boli jasne vymedzené a 

presadzované. 

9. Členské štáty určia jeden alebo viac 

nezávislých orgánov s cieľom zabezpečiť, 

aby práva spotrebiteľov a pravidlá na 

prevádzku systémov diaľkového 

vykurovania a chladenia v súlade s týmto 

článkom boli jasne vymedzené a 

presadzované. Na základe práce, ktorú 

vykonali určené orgány, Komisia každé 

štyri roky vypracuje správu, v ktorej 

zhrnie vykonávanie ustanovenia v tomto 

článku a najmä stanovenie 

nediskriminačných kritérií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Členské štáty určia jeden alebo viac 

nezávislých orgánov s cieľom zabezpečiť, 

aby práva spotrebiteľov a pravidlá na 

prevádzku systémov diaľkového 

vykurovania a chladenia v súlade s týmto 

článkom boli jasne vymedzené a 

presadzované. 

9. Členské štáty určia jeden alebo viac 

príslušných orgánov s cieľom zabezpečiť, 

aby práva spotrebiteľov a pravidlá na 

prevádzku systémov diaľkového 

vykurovania a chladenia v súlade s týmto 

článkom boli jasne vymedzené a 

presadzované. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Členské štáty určia jeden alebo 

viac nezávislých orgánov s cieľom 

zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov a 

pravidlá na prevádzku systémov 

diaľkového vykurovania a chladenia v 

súlade s týmto článkom boli jasne 

vymedzené a presadzované. 

9. Členské štáty môžu určiť jeden 

alebo viac príslušných orgánov s cieľom 

zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov a 

pravidlá na prevádzku systémov 

diaľkového vykurovania a chladenia v 

súlade s týmto článkom boli jasne 

vymedzené a presadzované. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Členské štáty určia jeden alebo 

viac nezávislých orgánov s cieľom 

zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov a 

pravidlá na prevádzku systémov 

diaľkového vykurovania a chladenia v 

súlade s týmto článkom boli jasne 

vymedzené a presadzované. 

9. Členské štáty môžu určiť jeden 

alebo viac príslušných orgánov s cieľom 

zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov a 

pravidlá na prevádzku systémov 

diaľkového vykurovania a chladenia v 

súlade s týmto článkom boli jasne 

vymedzené a presadzované. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Členské štáty integrujú diaľkové 

vykurovanie a chladenie do verejných 

budov, pričom finančne podporujú rozvoj 

primeraných investícií, aby to umožnili, a 

maximalizujú prínos verejných systémov k 
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diaľkovému vykurovaniu a chladeniu. 

Členské štáty v plnej spolupráci s 

príslušnými zainteresovanými stranami 

vypracujú stratégiu na identifikáciu 

potrieb a priorít v tejto oblasti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 9 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b. Členské štáty zabezpečia, aby 

regionálne a miestne orgány pri príprave 

stratégií a plánov mestského plánovania 

zahrnuli do svojho prístupu udržateľné 

riešenia v oblasti vykurovania a 

chladenia. V činnostiach týkajúcich sa 

okrem iného plánovania výsadby a výrubu 

stromov v meste alebo nakladania s 

komunálnym odpadom sa musia 

zohľadňovať možnosti udržateľného 

diaľkového vykurovania a chladenia. 

Tieto plány a stratégie sa vypracujú v 

plnej spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami. 

Or. en 

 


