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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Tento návrh sa zameriava predovšetkým na otázky týkajúce sa obáv občanov v súvislosti s 

energiou z obnoviteľných zdrojov vyjadrených prostredníctvom petícií.  

Prístup odzrkadlený v tomto návrhu podporuje celkový rámec pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov navrhnutý tak, aby sa dosiahli ciele na rok 2030 v záujme spoľahlivého splnenia 

dlhodobých cieľov do roku 2050, a to dosiahnuť 100 % využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie do roku 2050. 

Navrhovaný cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý stanovila Komisia na 

úrovni aspoň 27 % do roku 2030 je nižší ako potenciál EÚ. Podľa odhadov by podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 mohol potenciálne dosiahnuť 45 % z celkovej 

konečnej spotreby energie v EÚ. Keď sa vezme do úvahy, že EÚ musí dosiahnuť súčasný cieľ 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 stanovený na 20 % zo spotreby 

energie, pričom sa opiera o právne záväzné národné ciele do roku 2020, cieľ stanovený na 

35% do roku 2030 uvedený v tomto návrhu by v každom prípade predstavoval veľmi 

významné zlepšenie. Toto úsilie je potrebné, aby bolo možné spoľahlivo napredovať smerom 

k dlhodobým cieľom do roku 2050. 

 

V tomto návrhu sa okrem toho uvádza, že politika v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

by mala dopĺňať a účinne posilniť celkovú činnosť EÚ zameranú na riešenie energetickej 

chudoby a zraniteľnosti spotrebiteľov, keďže energetická chudoba postihuje približne 11 % 

populácie EÚ. Údaje z rôznych štúdií jasne preukazujú, že rozsah tohto problému vyplýva 

z rastúcich cien energie, nízkych príjmov a energeticky nehospodárnych obydlí. 

 

Cieľom tohto návrhu je obnoviť záväzné národné ciele. Predpoklad záväzných cieľov v 

oblasti obnoviteľných zdrojov energie na úrovni členských štátov do roku 2030 je v súlade 

s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu vyjadrenými v jeho nedávnych 

uzneseniach. Stanovenie vnútroštátnych záväzných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie by takisto výrazne prispelo k zvýšeniu stability politického rámca a k znižovaniu rizík 

spojených s investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov. Navyše, Komisia vo svojom 

hodnotení REFIT z 30. novembra 2016 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES 

dospela k záveru, že záväzné národné ciele sú v mnohých členských štátoch najdôležitejším 

stimulom pre politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a investícií do nej. 

 

Vymedzenie energie z obnoviteľných zdrojov ako európskeho verejného statku zahrnuté v 

tomto návrhu má za cieľ nasmerovanie všetkých regulačných rozhodnutí tak, aby sa v prvom 

rade usilovali o dosiahnutie všetkých demokratických a sociálnych cieľov, nie zisku. Okrem 

toho sú ustanovenia o finančnej podpore zahrnuté v tomto návrhu zamerané predovšetkým na 

výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, komunity vyrábajúce energiu z 

obnoviteľných zdrojov a nízkopríjmové domácnosti ohrozené energetickou chudobou, pričom 

majú za cieľ zabezpečiť, aby energetická transformácia viedla k demokratickému a 

decentralizovanejšiemu energetickému systému v prospech spoločnosti ako celku, zvýšeniu 

aktívnej účasti občanov, domácností a miestnych spoločenstiev, ako aj k ochrane 

najzraniteľnejších občanov. 

 

Mnohé zainteresované strany kritizovali veľmi úzky manévrovací priestor vyplývajúci z 

pravidiel štátnej pomoci. Z toho dôvodu sa v tomto návrhu požaduje vyňatie podpory výroby 

elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov z pravidiel štátnej pomoci v čo najväčšej možnej 
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miere s cieľom podporovať rozvoj a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v celej EÚ, 

a to najmä v prípade projektov realizovaných výrobcami-spotrebiteľmi energie 

z obnoviteľných zdrojov a komunitami vyrábajúcimi energiu z obnoviteľných zdrojov. 

 

Retroaktívne zmeny v politike v oblasti systémov podpory energie z obnoviteľných zdrojov 

podstatne zvyšujú vnímané riziká súvisiace s rozvojom projektov v sektore energie z 

obnoviteľných zdrojov a z politického ani hospodárskeho hľadiska ich v žiadnom prípade 

nemožno odporúčať. Zo štúdií taktiež vyplýva, že zachovanie stabilného a transparentného 

rámca je nevyhnutné pre úspešný a efektívny rozvoj projektov v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov. Tento návrh sa preto zameriava na to, aby sa zabránilo všetkým 

retroaktívnym zmenám, čím sa zabezpečia stabilné systémy podpory. Ustanovenia sú 

navrhnuté tak, aby bolo zrejmé, že revízia akejkoľvek poskytnutej podpory pre projekty v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov podlieha transparentným a inkluzívnym konzultáciám 

s verejnosťou a zameriava sa len na zlepšenie právneho základu zameraného na dosiahnutie 

cieľov EÚ a záväzných národných cieľov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Vzhľadom na to, že obnoviteľné zdroje energie sa musia považovať za prioritu, tento návrh 

obsahuje ustanovenia týkajúce sa prednostného dispečingu a prednostného prístupu na 

základe súčasného právneho rámca. V hodnotení REFIT smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/28/ES, ktoré Komisia vykonala 30. novembra 2016, sa tiež poznamenáva, že 

vykonávanie ustanovení prednostného dispečingu a prednostného prístupu v prípade 

elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov má účinne podporovať dispečing obnoviteľných 

zdrojov elektrickej energie, čím sa podporí hospodárnosť projektov v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov ekonomiky a prispeje k pokroku pri plnení národných cieľov.  

 

Na fosílne palivá sa stále poskytujú štátne dotácie. Tento aspekt je zjavne v rozpore s 

činnosťou EÚ na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov v záujme dosiahnutia 

jej cieľov do roku 2030 a do roku 2050. Preto sa v tomto návrhu požaduje, aby sa odstránili 

všetky režimy podpory a podporné opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú 

používanie znečisťujúcich zdrojov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Podpora obnoviteľných foriem 

energie je jedným z cieľov energetickej 

politiky Únie. Väčšie využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov energie spolu s 

úsporami energie a vyššou energetickou 

efektívnosťou predstavuje významnú 

(2) Podpora obnoviteľných foriem 

energie je jedným z cieľov energetickej 

politiky Únie. Väčšie využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov energie spolu s 

úsporami energie a vyššou energetickou 

efektívnosťou predstavuje významnú 
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súčasť balíka opatrení potrebných na 

zníženie emisií skleníkových plynov a na 

dodržiavanie Parížskej dohody o zmene 

klímy z roku 2015 a rámca politík Únie v 

oblasti klímy a energetiky na rok 2030 

vrátane záväzného cieľa znížiť do roku 

2030 emisie v Únii aspoň o 40% v 

porovnaní s úrovňami z roku 1990 . To tiež 

zohráva dôležitú úlohu pri podpore 

bezpečnosti dodávok energií, technického 

rozvoja a inovácií a poskytovaní 

príležitostí na zamestnanie a regionálny 

rozvoj, najmä vo vidieckych a izolovaných 

oblastiach alebo regiónoch s nízkou 

hustotou obyvateľstva . 

súčasť balíka opatrení potrebných na 

zníženie emisií skleníkových plynov a na 

dodržiavanie Parížskej dohody o zmene 

klímy z roku 2015 a rámca politík Únie v 

oblasti klímy a energetiky na rok 2030 

vrátane záväzného cieľa znížiť do 

roku 2030 emisie v Únii aspoň o 40 % v 

porovnaní s úrovňami z roku 1990. To tiež 

zohráva dôležitú úlohu pri podpore 

bezpečnosti dodávok energií, technického 

rozvoja a inovácií a poskytovaní 

príležitostí na zamestnanie a udržateľný 

rozvoj na regionálnej a miestnej úrovni, 

najmä vo vidieckych a izolovaných 

oblastiach, ostrovných regiónoch alebo 

regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva s 

nízkymi príjmami. 

Odôvodnenie 

Medzi prínosy projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov patrí zníženie výdavkov na 

fosílne palivá a vytváranie zelených pracovných miest, čo prispieva predovšetkým k 

miestnemu udržateľnému rozvoju. Obavy týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré 

vyjadrujú občania prostredníctvom petícií, majú často miestny rozmer. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Predovšetkým väčšie technologické 

zlepšenia, podnety na využívanie a rozvoj 

verejnej dopravy, využívanie energeticky 

efektívnych technológií a podpora 

využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov v odvetví elektriny, vykurovania a 

chladenia, ako aj v odvetví dopravy sú 

veľmi účinné nástroje , spolu s opatreniami 

na zabezpečenie energetickej efektívnosti , 

na zníženie emisií zo skleníkových plynov 

v Únii a závislosti Únie od 

dovážaného plynu a ropy. 

(3) Predovšetkým väčšie technologické 

zlepšenia, podnety na využívanie a rozvoj 

verejnej dopravy, využívanie energeticky 

efektívnych technológií a podpora 

využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov v odvetví elektriny, vykurovania a 

chladenia, ako aj v odvetví dopravy sú 

veľmi účinné nástroje , spolu s opatreniami 

na zabezpečenie energetickej efektívnosti , 

na zníženie emisií zo skleníkových plynov 

v Únii a závislosti Únie od 

dovážaného uhlia, plynu a ropy. 

Odôvodnenie 

Závislosť od dovozu uhlia je znepokojujúca a mala by byť zahrnutá do odôvodnenia. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Európsky parlament vo svojich 

uzneseniach k „Rámcu politík v oblasti 

klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 

až 2030“ a „správe o pokroku v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov“, 
podporil záväzný cieľ Únie, aby do roku 

2030 bolo aspoň 30 % celkovej konečnej 

spotreby z energie z obnoviteľných 

zdrojov, pričom zdôraznil, že tento cieľ by 

sa mal realizovať prostredníctvom 

individuálnych národných cieľov, ktoré 

zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál 

každého členského štátu. 

(6) Európsky parlament vo svojom 

uznesení z 5 februára 2014 o rámci pre 

politiku v oblasti zmeny klímy a 

energetickú politiku do roku 20301 
podporil záväzný cieľ Únie, aby do roku 

2030 bolo aspoň 30 % celkovej konečnej 

spotreby z energie z obnoviteľných 

zdrojov, pričom zdôraznil, že tento cieľ by 

sa mal realizovať prostredníctvom 

individuálnych národných cieľov, ktoré 

zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál 

každého členského štátu. Okrem toho 

Európsky parlament vo svojom uznesení z 

23. júna 2016 s názvom Správa o pokroku 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

naliehavo vyzval Komisiu, aby zabezpečila 

plné vykonávanie smernice o energii z 

obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a 

predložila ambiciózny legislatívny rámec 

na obdobie po roku 2020, pričom 

zdôraznil potrebu stabilného a 

dlhodobého regulačného rámca 

zahŕňajúceho ciele na úrovni Únie aj 

vnútroštátne ciele v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov v súlade s 

najúčinnejším spôsobom dosahovania 

dlhodobých cieľov Únie v oblasti klímy 

(do roku 2050). 

 _________________ 

 1a  Prijaté texty, P7_TA(2014)0094. 

 1b Prijaté texty, P8_TA(2016) 0292. 

Odôvodnenie 

Je potrebné viac zdôrazniť pozíciu Európskeho parlamentu v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov a energetickej politiky, ako je definovaná v uzneseniach. 

 



 

AD\1135872SK.docx 7/46 PE597.694v04-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 a) Keďže energetická chudoba sa 

týka približne 11 % obyvateľstva Únie, 

politiky v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov zohrávajú dôležitú úlohu a mali 

by sa navrhnúť tak, aby sa zameriavali 

najmä na domácnosti s nízkymi príjmami, 

ktoré účinne posilnia celkovú činnosť 

Únie pri riešení energetickej chudoby a 

zraniteľnosti spotrebiteľov. 

Odôvodnenie 

Tieto údaje vyplynuli zo štúdie o stave energetickej chudoby v celej Európe a spôsoboch boja 

proti nej, ktorú uverejnila Európska komisia, a z novšej štúdie z marca 2017, ktorú uverejnila 

Európska sieť proti chudobe (EAPN) a Európska federácia odborových organizácií verejnej 

správy (EPSU). Obidve štúdie jasne poukázali na to, že rozsah tohto problému vyplýva 

z rastúcich cien energie, nízkych príjmov a energeticky nehospodárnych obydlí. Preto, 

vzhľadom na nesmierny vplyv tohto problému na európskych občanov, vyjadrujem pevné 

presvedčenie, že je potrebné doplniť toto odôvodnenie. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 b) Energia z obnoviteľných zdrojov 

by sa mala stanoviť za európsky verejný 

statok, ktorý slúži občanom ako 

jednotlivcom, domácnostiam, družstvám 

alebo spoločenstvám. Mali by sa preto 

začať iniciatívy na väčšie zapojenie 

občanov zvyšovaním ich informovanosti, 

ich nabádaním k výberu foriem energie z 

obnoviteľných zdrojov a ich kladením 

do centra prijímania rozhodnutí, najmä 

na miestnej a regionálnej úrovni. Únia a 

členské štáty by mali zabezpečiť 

dostupnosť technológií v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov za prijateľné ceny 

a zároveň poskytnúť spotrebiteľom 
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záruky, pokiaľ ide o zdroj energie a 

zjednodušiť administratívne postupy s 

cieľom podporovať energiu z 

obnoviteľných zdrojov. Únia a členské 

štáty by mali zaviesť konkrétne opatrenia 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

s cieľom dosiahnuť dôveryhodným a 

koherentným spôsobom čo najvyššiu 

úroveň sociálnej spravodlivosti. 

Odôvodnenie 

Vymedzenie energie z obnoviteľných zdrojov ako európskeho verejného statku má za cieľ 

nasmerovanie všetkých regulačných rozhodnutí tak, aby sa v prvom rade usilovali 

o dosiahnutie všetkých demokratických a sociálnych cieľov, nie zisku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Preto je vhodné stanoviť záväzný 

cieľ Únie, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 

27 %. Členské štáty by mali, 

prostredníctvom procesu riadenia 

stanovenom v nariadení [riadenie], 

definovať svoj prínos k splneniu tohto 

cieľa v rámci svojich integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky a 

klímy. 

(7) Preto je vhodné stanoviť záväzný 

cieľ Únie, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 

35 %. Členské štáty by mali definovať svoj 

prínos k splneniu tohto cieľa v rámci 

svojich integrovaných národných plánov v 

oblasti energetiky a klímy prostredníctvom 

procesu riadenia stanovenom v nariadení 

(EÚ) .../... [riadenie]. 

Odôvodnenie 

Podľa petície č. 0829/2013 sú napr. veterné elektrárne účinnejšie ako uhoľné tepelné 

elektrárne, pričom sa v nej uvádza výpočet nákladov v porovnaní s výrobou energie. Z tohto 

hľadiska by mal cieľ Únie, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej 

v Únii, predstavovať aspoň 35 % v záujme zníženia konečných nákladov na energiu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Stanovenie záväzného cieľa Únie 

týkajúceho sa energie z obnoviteľných 

zdrojov na rok 2030 by naďalej 

predstavovalo podporu rozvoju technológií 

na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

a poskytovalo investorom istotu. Cieľ 

definovaný na úrovni Únie by pre členské 

štáty znamenal väčšiu flexibilitu pri 

plnení svojich cieľov na zníženie 
skleníkových plynov čo najefektívnejším 

spôsobom z hľadiska nákladov v súlade s 

ich špecifickými okolnosťami, 

energetickým mixom a kapacitami na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. 

(8) Stanovenie všeobecného záväzného 

cieľa Únie týkajúceho sa energie z 

obnoviteľných zdrojov na rok 2030, ktorý 

majú členské štáty jednotlivo aj spoločne 

dosiahnuť prostredníctvom záväzných 

národných cieľov, by naďalej 

predstavovalo podporu rozvoju technológií 

na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

a poskytovalo investorom istotu. Cieľ 

definovaný na úrovni Únie, 

na vnútroštátnej úrovni doplnený 

o záväzné národné ciele, by členským 

štátom pomohol definovať, akým 

spôsobom by lepšie naplnili svoje ciele 

v oblasti obmedzovania skleníkových 

plynov čo najefektívnejším spôsobom z 

hľadiska nákladov v súlade s ich 

špecifickými okolnosťami, energetickým 

mixom a kapacitami na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov. 

Odôvodnenie 

Predpoklad záväzných národných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 

2030 je v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu vyjadrenými v 

jeho nedávnych uzneseniach. Stanovenie vnútroštátnych záväzných cieľov v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie by takisto výrazne prispelo k zvýšeniu stability politického 

rámca a k znižovaniu rizík spojených s investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov. Vo 

svojom hodnotení REFIT smernice 2009/28/ES Komisia dospela k záveru, že záväzné národné 

ciele sú v mnohých členských štátoch najdôležitejším stimulom pre politiky a investície do 

energie z obnoviteľnej zdrojov. 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Členské štáty by mali prijať ďalšie 

opatrenia v prípade, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov nezodpovedá 

trajektórii Únie dosiahnuť cieľ, ktorým je 

aspoň 27 % podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov. Tak, ako je stanovené v nariadení 

[riadenie], ak Komisia v priebehu 

(10) Členské štáty by mali prijať ďalšie 

opatrenia v prípade, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov nezodpovedá 

trajektórii Únie dosiahnuť cieľ, ktorým je 

aspoň 35 % podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov. Ako je stanovené v nariadení 

(EÚ) .../... [riadenie], ak Komisia v 
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posúdenia integrovaných národných plánov 

v oblasti energetiky a klímy zistila rozdiely 

v ambíciách, môže prijať opatrenia na 

úrovni Únie s cieľom zabezpečiť 

dosiahnutie uvedeného cieľa. Ak v 

priebehu posúdenia integrovaných 

národných správ o pokroku v oblasti 

energetiky a klímy Komisia zistila rozdiely 

v realizácii, mali by členské štáty 

uplatňovať opatrenia stanovené v nariadení 

[riadenie], ktoré im poskytujú dostatočnú 

flexibilitu výberu. 

priebehu posúdenia integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky 

a klímy zistila rozdiely v ambíciách, môže 

prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom 

zabezpečiť dosiahnutie uvedeného cieľa. 

Ak v priebehu posúdenia integrovaných 

národných správ o pokroku v oblasti 

energetiky a klímy Komisia zistila rozdiely 

v realizácii, mali by členské štáty 

uplatňovať opatrenia stanovené v nariadení 

(EÚ) .../... [riadenie], ktoré im poskytujú 

dostatočnú flexibilitu výberu. 

Odôvodnenie 

Podľa petície č. 0829/2013 sú napr. veterné elektrárne účinnejšie ako uhoľné tepelné 

elektrárne, pričom sa v nej uvádza výpočet nákladov v porovnaní s výrobou energie. Z tohto 

hľadiska by mal cieľ Únie, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej 

v Únii, predstavovať aspoň 35 % v záujme zníženia konečných nákladov na energiu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť ambiciózne 

príspevky členských štátov pri dosahovaní 

cieľa Únie by sa v týchto členských štátoch 

mal ustanoviť finančný rámec, ktorého 

cieľom je uľahčiť investície do projektov v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a 

to aj prostredníctvom využívania 

finančných nástrojov. 

(11) S cieľom podporiť ambiciózne 

príspevky členských štátov pri dosahovaní 

cieľa Únie by sa vo všetkých členských 

štátoch mal ustanoviť finančný rámec, 

ktorého cieľom je uľahčiť investície do 

projektov v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom využívania finančných 

nástrojov, systémov podpory a úpravy 

pravidiel štátnej pomoci, a to najmä so 

zameraním na podporu výrobcov-

spotrebiteľov energie z obnoviteľných 

zdrojov a komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov s cieľom 

zabezpečiť, aby energetická transformácia 

viedla k demokratickému a 

decentralizovanejšiemu energetickému 

systému, z ktorého bude mať prospech 

spoločnosť ako celok, čím sa zvýši aktívna 

účasť občanov, domácností a miestnych 
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spoločenstiev a tiež účinne ochránia 

najzraniteľnejšie osoby ohrozené 

energetickou chudobou. 

Odôvodnenie 

Finančná podpora by mala byť zameraná predovšetkým na výrobcov-spotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov, komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a nízkopríjmové 

domácnosti ohrozené energetickou chudobou, aby bolo možné dosiahnuť demokratické, 

sociálne a environmentálne ciele. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Systémy podpory pre elektrinu 

vyrábanú z obnoviteľných zdrojov sa 

ukázali ako účinný spôsob podpory 

zavádzania elektriny z obnoviteľných 

zdrojov. Ak sa členské štáty rozhodnú 

zaviesť systémy podpory, takáto podpora 

by sa mala poskytovať spôsobom, ktorý v 

rámci možností nenarúša fungovanie 

trhov s elektrinou. Na tento účel čoraz 

väčší počet členských štátov vyčleňuje 

podporu tak, že podpora sa poskytuje 

navyše k trhovým príjmom. 

(15) Systémy podpory pre elektrinu 

vyrábanú z obnoviteľných zdrojov sa 

ukázali ako účinný spôsob podpory 

zavádzania elektriny z obnoviteľných 

zdrojov. Ak sa členské štáty rozhodnú 

zaviesť systémy podpory, takáto podpora 

by sa mala poskytovať spôsobom, ktorý sa 

zameriava najmä na pomoc 

domácnostiam s nízkym príjmom 

postihnutým energetickou chudobou, 

výrobcom-spotrebiteľom energie z 

obnoviteľných zdrojov a komunitám 

vyrábajúcim energiu z obnoviteľných 

zdrojov. Na tento účel čoraz väčší počet 

členských štátov vyčleňuje podporu tak, že 

podpora sa poskytuje navyše k trhovým 

príjmom. 

Odôvodnenie 

Podporné programy pre elektrickú energiu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov by mali byť 

navrhnuté tak, aby dosahovali v prvom rade demokratické, sociálne a environmentálne ciele. 

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s vnútornou logikou celého návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Otvorenie systémov podpory 

cezhraničnej účasti obmedzuje negatívne 

vplyvy na vnútorný trh s energiou a môže 

za určitých podmienok pomôcť členským 

štátom dosiahnuť cieľ Únie úspornejšie. 

Cezhraničná účasť je tiež prirodzeným 

dôsledkom vývoja politiky Únie v oblasti 

obnoviteľných zdrojov, pričom záväzný 

cieľ na úrovni Únie nahrádza záväzné 

národné ciele. Preto je vhodné požadovať 

od členských štátov, aby postupne 

a čiastočne začali podporovať projekty 

umiestnené v iných členských štátoch, a 

vymedzili niekoľko spôsobov, ktorými 

možno takéto postupné zavádzanie 

realizovať, s tým, že sa zabezpečí 

dodržiavanie ustanovení Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie vrátane článkov 

30, 34 a 110. 

(17) Otvorenie systémov podpory 

cezhraničnej účasti obmedzuje negatívne 

vplyvy na vnútorný trh s energiou a môže 

za určitých podmienok pomôcť členským 

štátom dosiahnuť cieľ Únie a ich príslušné 

národné ciele úspornejšie. Cezhraničná 

účasť je tiež prirodzeným dôsledkom 

vývoja politiky Únie v oblasti 

obnoviteľných zdrojov, pričom cieľ na 

úrovni Únie majú dosiahnuť jednotlivo i 

spoločne členské štáty, ktoré by mali niesť 

hlavnú zodpovednosť za dosiahnutie 

záväzných národných cieľov v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov do roku 

2030. Preto je vhodné požadovať od 

členských štátov, aby postupne a čiastočne 

začali podporovať projekty umiestnené v 

iných členských štátoch, a vymedzili 

niekoľko spôsobov, ktorými možno takéto 

postupné zavádzanie realizovať, s tým, že 

sa zabezpečí dodržiavanie ustanovení 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

vrátane článkov 30, 34 a 110. Členské štáty 

by však pred otváraním systémov podpory 

cezhraničnej účasti mali uprednostňovať 

využitie plného potenciálu energie z 

obnoviteľných zdrojov na miestnej 

úrovni. 

Odôvodnenie 

Priorita by sa mala klásť na miestne projekty, lebo podľa záverov rôznych štúdií vytvárajú 

vyššiu pridanú hodnotu ako medzinárodne riadené projekty. Miestne projekty tiež nabádajú 

občanov k aktívnej účasti na využívaní obnoviteľných zdrojov energie. 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Bez toho, aby boli dotknuté úpravy 

systémov podpory, ktorých cieľom je ich 

uvedenie do súladu s pravidlami štátnej 

pomoci, politiky podpory obnoviteľných 

(18) Politiky podpory obnoviteľných 

zdrojov energie by mali byť stabilné a 

vyhnúť sa častým a donucovacím zmenám. 

Takéto zmeny majú priamy vplyv na 
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zdrojov energie by mali byť stabilné a 

vyhnúť sa častým zmenám. Takéto zmeny 

majú priamy vplyv na náklady na 

financovanie kapitálu, náklady na vývoj 

projektov, a tým aj na celkové náklady na 

zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie 

v Únii. Členské štáty by mali zabrániť 

tomu, aby revízia akejkoľvek podpory 

poskytnutej na projekty obnoviteľnej 

energie mala negatívny vplyv na ich 

ekonomickú životaschopnosť. V tejto 

súvislosti by členské štáty mali podporovať 

nákladovo efektívne podporné politiky a 

zaručiť ich finančnú udržateľnosť. 

náklady na financovanie kapitálu, náklady 

na vývoj projektov, a tým aj na celkové 

náklady na zavádzanie obnoviteľných 

zdrojov energie v Únii. Členské štáty by 

mali zabrániť tomu, aby revízia akejkoľvek 

podpory poskytnutej na projekty 

obnoviteľnej energie mala negatívny vplyv 

na ich ekonomickú životaschopnosť. 

V tejto súvislosti by členské štáty mali 

podporovať nákladovo efektívne podporné 

politiky, zachovať stabilný a 

transparentný politický rámec a 

zabezpečiť finančnú udržateľnosť, ktoré sú 

nevyhnutné pre úspešný a efektívny rozvoj 

energie z obnoviteľných zdrojov v celej 

Únii a jej prenikanie do všetkých oblastí. 

Členské štáty by tiež mali odstrániť všetky 

opatrenia, ktorými sa priamo alebo 

nepriamo podporuje používanie 

znečisťujúcich zdrojov.  

Odôvodnenie 

Zo štúdií vyplýva, že zachovanie stabilného a transparentného rámca je nevyhnutné pre 

úspešný rozvoj projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Stabilita spomínaného 

rámca má kľúčový význam pre to, aby sa zabránilo politickým rozhodnutiam na podporu 

pokračovania vo využívaní tradičných zdrojov, ako napríklad fosílne palivá a jadrová 

energia, ktoré sú známe tým, že majú veľmi negatívny vplyv na životné prostredie. Na fosílne 

palivá sa stále poskytujú štátne dotácie. Tento aspekt je v rozpore s činnosťou EÚ na podporu 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov v záujme dosiahnutia jej cieľov do roku 2030 a do 

roku 2050. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Povinnosti členských štátov 

vypracovať akčné plány pre energiu 

z obnoviteľných zdrojov a správy o 

dosiahnutom pokroku, ako aj povinnosť 

Komisie predkladať správy o pokroku 

členských štátov majú zásadný význam pre 

zvýšenie transparentnosti, zabezpečenie 

prehľadnosti pre investorov a spotrebiteľov 

a umožnenie účinného monitorovania. 

(19) Povinnosti členských štátov 

vypracovať akčné plány pre energiu 

z obnoviteľných zdrojov a správy o 

dosiahnutom pokroku, ako aj povinnosť 

Komisie predkladať správy o pokroku 

členských štátov majú zásadný význam pre 

zvýšenie transparentnosti, zabezpečenie 

prehľadnosti pre spotrebiteľov a investorov 

a umožnenie účinného monitorovania. 
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Nariadením [riadenie] sa tieto povinnosti 

začleňujú do systému riadenia energetickej 

únie, kde sú povinnosti plánovania, 

podávania správ a monitorovania v oblasti 

energetiky a klímy zjednodušené. 

Platforma transparentnosti v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov je súčasťou širšej 

platformy stanovenej v nariadení 

[riadenie]. 

Nariadením (EÚ) .../... [riadenie] sa tieto 

povinnosti začleňujú do systému riadenia 

energetickej únie, kde sú povinnosti 

plánovania, podávania správ a 

monitorovania v oblasti energetiky a klímy 

zjednodušené. Platforma transparentnosti 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

je súčasťou širšej platformy stanovenej 

v nariadení (EÚ) .../... [riadenie]. 

Odôvodnenie 

Prijaté petície sa zameriavajú hlavne na spotrebiteľov a v druhom rade na investorov, zmena 

poradia preto vyjadruje zmenu priority. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Na účely vytvárania príležitostí na 

znižovanie nákladov na plnenie cieľa Únie 

stanoveného v tejto smernici a poskytnutia 

pružnosti členským štátom pri plnení 

svojho záväzku neklesnúť po roku 2020 

pod národné ciele na rok 2020 je vhodné v 

členských štátoch podporiť spotrebu 

energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej 

v iných členských štátoch a umožniť 

členským štátom započítavať energiu z 

obnoviteľných zdrojov spotrebovanú v 

inom členskom štáte do svojho podielu 

energie z obnoviteľných zdrojov . Z tohto 

dôvodu sa vyžadujú mechanizmy 

spolupráce slúžiace na doplnenie ich 

záväzkov začať podporovať projekty 

umiestnené v iných členských štátoch . 

Tieto mechanizmy budú zahŕňať štatistické 

prenosy, spoločné projekty členských 

štátov alebo spoločné systémy podpory. 

(26) Na účely vytvárania príležitostí na 

znižovanie nákladov na plnenie cieľa Únie 

aj záväzných národných cieľov 

stanovených v tejto smernici a poskytnutia 

pružnosti členským štátom pri plnení ich 

záväzku neklesnúť po roku 2020 pod 

národné ciele na rok 2020 je vhodné v 

členských štátoch podporiť spotrebu 

energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej 

v iných členských štátoch a umožniť 

členským štátom započítavať energiu z 

obnoviteľných zdrojov spotrebovanú v 

inom členskom štáte do svojho podielu 

energie z obnoviteľných zdrojov. Z tohto 

dôvodu sa vyžadujú mechanizmy 

spolupráce slúžiace na doplnenie ich 

záväzkov začať podporovať projekty 

umiestnené v iných členských štátoch . 

Tieto mechanizmy budú zahŕňať štatistické 

prenosy, spoločné projekty členských 

štátov alebo spoločné systémy podpory. 

Odôvodnenie 

Predpoklad záväzných národných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 

2030 je v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu už skôr 



 

AD\1135872SK.docx 15/46 PE597.694v04-00 

 SK 

vyjadrenými v jeho nedávnych uzneseniach. Stanovenie vnútroštátnych záväzných cieľov v 

oblasti obnoviteľných zdrojov energie by takisto výrazne prispelo k zvýšeniu stability 

politického rámca a k znižovaniu rizík spojených s investíciami do energie z obnoviteľných 

zdrojov. Nestabilita politického rámca pre energiu z obnoviteľných zdrojov a následné riziko 

vyplývajúce z rozvoja projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov európski občania 

jasne vyjadrili prostredníctvom petícií. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Malo by byť umožnené, aby sa 

dovážaná elektrina vyrobená z 

obnoviteľných zdrojov energie mimo Únie 

započítavala do podielov energie z 

obnoviteľných zdrojov členských štátov. V 

záujme zabezpečenia dostatočného účinku 

nahradenia energie z konvenčných zdrojov 

energiou z obnoviteľných zdrojov energie 

v Únii a v tretích krajinách je vhodné 

zabezpečiť, aby takýto dovoz bolo možné 

spoľahlivo sledovať a započítať. Zvážia sa 

dohody s tretími krajinami týkajúce sa 

organizácie takéhoto obchodu s elektrinou 

z obnoviteľných zdrojov energie. Ak na 

základe príslušného rozhodnutia prijatého 

podľa Zmluvy o Energetickom 

spoločenstve18 sú relevantné ustanovenia 

tejto smernice záväznými pre zmluvné 

strany uvedenej zmluvy, mali by sa na ne 

vzťahovať opatrenia spolupráce medzi 

členskými štátmi stanovené v tejto 

smernici. 

(28) Malo by byť umožnené, aby sa 

dovážaná elektrina vyrobená z 

obnoviteľných zdrojov energie mimo Únie 

započítavala do cieľov členských štátov v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. V 

záujme zabezpečenia dostatočného účinku 

nahradenia energie z konvenčných zdrojov 

energiou z obnoviteľných zdrojov energie 

v Únii a v tretích krajinách je vhodné 

zabezpečiť, aby takýto dovoz bolo možné 

spoľahlivo sledovať a započítať. Zvážia sa 

dohody s tretími krajinami týkajúce sa 

organizácie takéhoto obchodu s elektrinou 

z obnoviteľných zdrojov energie. Ak na 

základe príslušného rozhodnutia prijatého 

podľa Zmluvy o Energetickom 

spoločenstve18 sú relevantné ustanovenia 

tejto smernice záväznými pre zmluvné 

strany uvedenej zmluvy, mali by sa na ne 

vzťahovať opatrenia spolupráce medzi 

členskými štátmi stanovené v tejto 

smernici. 

__________________ __________________ 

18 Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 18. 18 Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 18. 

Odôvodnenie 

Predpoklad záväzných národných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 

2030 je v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu už skôr 

vyjadrenými v jeho nedávnych uzneseniach. Stanovenie vnútroštátnych záväzných cieľov v 

oblasti obnoviteľných zdrojov energie by takisto výrazne prispelo k zvýšeniu stability 

politického rámca a k znižovaniu rizík spojených s investíciami do energie z obnoviteľných 

zdrojov. Nestabilita politického rámca pre energiu z obnoviteľných zdrojov a následné riziko 
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vyplývajúce z rozvoja projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov európski občania 

jasne vyjadrili prostredníctvom petícií. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Mala by sa zabezpečiť 

koherentnosť medzi cieľmi tejto smernice a 

ostatnými právnymi predpismi Únie v 

oblasti ochrany životného prostredia. 

Najmä počas postupov posudzovania, 

plánovania alebo udeľovania povolenia pre 

zariadenia na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov by členské štáty 

mali zohľadňovať všetky právne 

predpisy Únie v oblasti ochrany životného 

prostredia a prínos obnoviteľných zdrojov 

energie k plneniu cieľov v oblasti ochrany 

životného prostredia a zmeny klímy, a to 

najmä v porovnaní so zariadeniami na 

výrobu energie z neobnoviteľných zdrojov 

. 

(31) Mala by sa zabezpečiť 

koherentnosť medzi cieľmi tejto smernice a 

ostatnými právnymi predpismi Únie v 

oblasti ochrany životného prostredia. 

Najmä počas postupov posudzovania, 

plánovania alebo udeľovania povolenia pre 

zariadenia na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov by členské štáty 

mali zabezpečiť správne uplatňovanie 

všetkých právnych predpisov Únie v 

oblasti ochrany životného prostredia 

s cieľom posilniť prínos obnoviteľných 

zdrojov energie k plneniu cieľov v oblasti 

ochrany životného prostredia a zmeny 

klímy, a to najmä v porovnaní so 

zariadeniami na výrobu energie z 

neobnoviteľných zdrojov. Členské štáty by 

tiež mali zabezpečiť, aby sa zariadenia na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

budovali a prevádzkovali tak, aby boli 

plne v súlade s ochranou základných 

práv, ako sú zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie. 

Odôvodnenie 

Stály výbor pre petície vzhľadom na situácie, ktoré kritizujú občania prostredníctvom petícií, 

nemôže akceptovať, že členské štáty len „zohľadňujú“ právne predpisy EÚ v oblasti životného 

prostredia. Je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že členské štáty musia pri povoľovaní, výstavbe 

a prevádzke infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov zabezpečiť plné dodržiavanie 

právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Členské štáty musia zabezpečiť, aby 

neboli ohrozené práva občanov EÚ. Aj tento aspekt je zjavný z petícií doručených 

Európskemu parlamentu. 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 37 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) Zdĺhavé administratívne postupy 

predstavujú hlavnú administratívnu 

prekážku a sú nákladné. Zjednodušenie 

procesov udeľovania povolení spojené s 

jasnou lehotou na prijatie rozhodnutia 

príslušnými orgánmi v súvislosti 

s výstavbou daného projektu by mali 

stimulovať efektívnejšie riadenie postupov, 

a tým znížiť administratívne náklady. 

(37) Zdĺhavé administratívne postupy 

predstavujú hlavnú administratívnu 

prekážku a sú nákladné. Zjednodušenie 

procesov udeľovania povolení spojené s 

jasnou lehotou na prijatie rozhodnutia 

príslušnými orgánmi v súvislosti 

s výstavbou daného projektu by mali 

stimulovať efektívnejšie riadenie postupov, 

a tým znížiť administratívne náklady. 

Stanovenie kratších lehôt pre 

schvaľovanie projektov a zlepšenie 

postupov oznamovania by zlepšilo 

transparentnosť pre žiadateľov 

o povolenie. 

Odôvodnenie 

O nedostatku transparentnosti a dlhej čakacej lehote žiadateľov o povolenie sa občania 

vyjadrujú v prijatých petíciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 53 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(53) S rastúcim významom vlastnej 

spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

je potrebné definovať výrobcov, ktorí sú 

zároveň spotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov, a regulačný rámec, 

ktorý by posilnil postavenie výrobcov, 

ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov, aby vyrábali, 

skladovali, spotrebúvali a predávali 

elektrinu bez toho, aby čelili neprimeranej 

záťaži. V niektorých prípadoch by mala 

umožniť kolektívna vlastná spotreba, aby 

občania žijúci v bytoch napríklad mohli 

využívať zvýhodnené postavenie 

spotrebiteľa v rovnakom rozsahu ako 

domácnosti v rodinných domoch. 

(53) S rastúcim významom vlastnej 

spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

je potrebné definovať výrobcov, ktorí sú 

zároveň spotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov, a regulačný rámec, 

ktorý by posilnil postavenie výrobcov, 

ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov, aby vyrábali, 

skladovali, spotrebúvali a predávali 

elektrinu bez toho, aby čelili neprimeranej 

záťaži. Kolektívna vlastná spotreba by sa 

mala povoliť občanom žijúcim v bytoch, 

ktorí napríklad môžu využívať zvýhodnené 

postavenie spotrebiteľa v rovnakom 

rozsahu ako domácnosti v rodinných 

domoch. 
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Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o kolektívnu spotrebu pre občanov, domnievam sa, že je lepšie prijať ustanovenie 

so všeobecnou pôsobnosťou prostredníctvom odstránenia všetkých výnimiek, ako je to pri 

použití pojmu „v určitých prípadoch“. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 54 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(54) Účasť občanov na miestnych 

projektoch v oblasti obnoviteľnej energie 

prostredníctvom komunít vyrábajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov priniesla 

značnú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o 

miestny pozitívny postoj k obnoviteľnej 

energii a prístup k dodatočnému 

súkromnému kapitálu. Toto zapojenie na 

miestnej úrovni bude ešte dôležitejšie v 

kontexte zvyšujúcej sa kapacity 

obnoviteľnej energie v budúcnosti. 

(54) Účasť občanov na miestnych 

projektoch v oblasti obnoviteľnej energie 

prostredníctvom komunít vyrábajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov priniesla 

značnú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o 

miestny pozitívny postoj k obnoviteľnej 

energii a prístup k dodatočnému 

súkromnému kapitálu. Toto zapojenie na 

miestnej úrovni sa musí začať hneď 

na začiatku, pretože bude ešte dôležitejšie 

v kontexte zvyšujúcej sa kapacity 

obnoviteľnej energie v budúcnosti. 

Odôvodnenie 

Nedostatok účasti na miestnej úrovni predstavuje jeden z hlavných bodov, na ktoré sa 

európski občania sťažujú v petíciách, ktoré boli predložené Výboru pre petície v týchto 

rokoch.   Okrem toho sú stimulácia a začatie postupov „zdola nahor“ dôležité pre účinnú 

podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 66 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 66a) Prednostný a garantovaný prístup 

k elektrine z obnoviteľných zdrojov 

energie sú dôležité na integráciu 

obnoviteľných zdrojov energie do 

vnútorného trhu s elektrickou energiou. 

Požiadavky súvisiace so zachovaním 

spoľahlivosti a bezpečnosti sústavy 

a s riadením sústavy sa môžu líšiť 

v závislosti od charakteristík národnej 
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sústavy a jej bezpečnej prevádzky. 

Prednostný prístup do sústavy zaručuje 

pripojeným výrobcom elektriny 

z obnoviteľných zdrojov, že budú môcť 

predávať a prenášať elektrinu 

z obnoviteľných zdrojov v súlade 

s pravidlami pripojenia vždy, keď bude 

daný zdroj k dispozícii. Ciele tejto 

smernice si však vyžadujú trvalé 

zvyšovanie prenosu a distribúcie elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov bez 

vplyvu na spoľahlivosť či bezpečnosť 

sústavy. Preto by mali členské štáty prijať 

vhodné opatrenia na umožnenie vyššieho 

prieniku elektriny z obnoviteľných 

zdrojov, okrem iného aj zohľadnením 

špecifík nepredikovateľných zdrojov 

a zdrojov, ktoré zatiaľ nemožno 

skladovať. V rozsahu nevyhnutnom na 

splnenie cieľov stanovených v tejto 

smernici by sa malo čo najskôr umožniť 

pripojenie nových zariadení na výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov energie. 

V záujme urýchlenia postupov pripájania 

do sústavy by členské štáty mali mať 

možnosť poskytnúť prednostné pripojenie 

alebo rezervovať pripájaciu kapacitu 

novým zariadeniam na výrobu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov. 

Odôvodnenie 

Energie z obnoviteľných zdrojov sa musia považovať za prioritu. V hodnotení REFIT 

smernice 2009/28/ES, ktoré vykonala Komisia, sa tiež poznamenáva, že vykonávanie 

ustanovení prednostného dispečingu a prednostného prístupu v prípade elektrickej energie z 

obnoviteľných zdrojov má účinne podporovať dispečing obnoviteľných zdrojov elektrickej 

energie, čím sa podporí hospodárnosť projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

ekonomiky a prispeje k pokroku pri plnení národných cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 101 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(101) Keďže ciele tejto smernice, a to 

dosiahnutie aspoň 27 % podielu energie z 

(101) Keďže ciele tejto smernice, a to 

dosiahnutie aspoň 35 % podielu energie z 
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obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe Únie do 

roku 2030 , nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni jednotlivých 

členských štátov, ale vzhľadom na rozsah 

činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na 

úrovni Únie , môže Únia prijať opatrenia v 

súlade so zásadou subsidiarity podľa 

článku 5 Zmluvy o Európskej únii . V 

súlade so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku táto smernica 

neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie týchto cieľov. 

obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe Únie do 

roku 2030 , nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni jednotlivých 

členských štátov, ale vzhľadom na rozsah 

činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na 

úrovni Únie , môže Únia prijať opatrenia v 

súlade so zásadou subsidiarity podľa 

článku 5 Zmluvy o Európskej únii . V 

súlade so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku táto smernica 

neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie týchto cieľov. 

Odôvodnenie 

Podľa petície č. 0829/2013 sú napr. veterné elektrárne účinnejšie ako uhoľné tepelné 

elektrárne, pričom sa v nej uvádza výpočet nákladov v porovnaní s výrobou energie. Z tohto 

hľadiska by mal cieľ Únie, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej 

v Únii, predstavovať aspoň 35 % v záujme zníženia konečných nákladov na energiu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 

rámec presadzovania energie z 

obnoviteľných zdrojov . Stanovuje sa v nej 

záväzný cieľ Únie pre celkový podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 

. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá týkajúce 

sa finančnej podpory pre elektrinu 

vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, 

vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov, využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov v odvetviach 

výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej 

spolupráce medzi členskými štátmi a s 

tretími krajinami, potvrdení o pôvode, 

administratívnych postupov a 

informovania a odbornej prípravy . Touto 

smernicou sa stanovujú kritériá trvalej 

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 

rámec presadzovania energie z 

obnoviteľných zdrojov . Stanovuje sa v nej 

minimálny záväzný cieľ Únie, ako aj 

záväzné národné ciele na úrovni 

členských štátov, pre celkový podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 

2030. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá 

týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu 

vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, 

komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov, opatrení proti 

energetickej chudobe, vytvárania 

kvalitných pracovných miest v tomto 

sektore, vlastnej spotreby elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, 

využívania energie z obnoviteľných 
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udržateľnosti a úspor emisií skleníkových 

plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá 

z biomasy . 

zdrojov v odvetviach výroby tepla, chladu 

a dopravy, regionálnej spolupráce medzi 

členskými štátmi a s tretími krajinami, 

potvrdení o pôvode, administratívnych 

postupov, informovania a odbornej 

prípravy, ako aj prístupu energie z 

obnoviteľných zdrojov k elektrickej 

rozvodnej sieti. Touto smernicou sa 

stanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a 

úspor emisií skleníkových plynov pre 

biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy. 

Odôvodnenie 

Predpoklad záväzných národných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 

2030 je v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu vyjadrenými v 

jeho nedávnych uzneseniach. Stanovenie vnútroštátnych záväzných cieľov v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie by takisto výrazne prispelo k zvýšeniu stability politického 

rámca a k znižovaniu rizík spojených s investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov. Vo 

svojom hodnotení REFIT smernice 2009/28/ES Komisia dospela k záveru, že záväzné národné 

ciele sú v mnohých členských štátoch najdôležitejším stimulom pre politiky a investície do 

energie z obnoviteľnej zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty spoločne 

zabezpečujú, aby podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 

predstavoval aspoň 27 %. 

1. Členské štáty spoločne 

zabezpečujú, aby podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 

predstavoval aspoň 35 %. 

Odôvodnenie 

Podľa petície č. 0829/2013 sú napr. veterné elektrárne účinnejšie ako uhoľné tepelné 

elektrárne, pričom sa v nej uvádza výpočet nákladov v porovnaní s výrobou energie. Z tohto 

hľadiska by mal cieľ Únie, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej 

v Únii, predstavovať aspoň 35 % v záujme zníženia konečných nákladov na energiu. 

. 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Príspevky jednotlivých členských 

štátov do tohto celkového cieľa na rok 

2030 sa stanovujú a oznamujú Komisii v 

rámci ich integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov v 

súlade s článkami 3 až 5 a článkami 9 až 

11 nariadenia [riadenie]. 

2. Členské štáty dosiahnu tento 

celkový cieľ na rok 2030 stanovený na 

úrovni Únie prostredníctvom plnenia 

záväzných národných cieľov v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov. Členské 

štáty oznamujú opatrenia odrážajúce ich 

záväzné národné ciele týkajúce sa energie 

z obnoviteľných zdrojov Komisii v rámci 

svojich integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov v 

súlade s článkami 3 až 5 a článkami 9 až 

11 nariadenia (EÚ) .../... [riadenie]. 

V záujme dosiahnutia cieľov stanovených 

v odsekoch 1 a 2 tohto článku môžu 

členské štáty okrem iného uplatňovať 

tieto opatrenia: 

 a) systémy podpory; 

 b) opatrenia spolupráce medzi 

členskými štátmi a s tretími krajinami 

zamerané na dosiahnutie ich celkových 

národných cieľov v súlade s článkom 5 a 

článkami 11 až 13. 

Odôvodnenie 

Predpoklad záväzných národných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 

2030 je v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu vyjadrenými v 

jeho nedávnych uzneseniach. Stanovenie vnútroštátnych záväzných cieľov v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie by takisto výrazne prispelo k zvýšeniu stability politického 

rámca a k znižovaniu rizík spojených s investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov. Vo 

svojom hodnotení REFIT smernice 2009/28/ES Komisia dospela k záveru, že záväzné národné 

ciele sú v mnohých členských štátoch najdôležitejším stimulom pre politiky a investície do 

energie z obnoviteľnej zdrojov. 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia podporuje vysoké ambície 4. Komisia podporuje vysoké ambície 
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členských štátov prostredníctvom 

vhodného rámca, ktorý bude obsahovať 

zlepšené využívanie finančných 

prostriedkov Únie, najmä finančných 

nástrojov, hlavne s cieľom znížiť náklady 

na kapitál pre projekty v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov. 

členských štátov prostredníctvom 

vhodného rámca, ktorý bude obsahovať 

zlepšené využívanie finančných 

prostriedkov Únie, najmä finančných 

nástrojov, hlavne s cieľom znížiť náklady 

na kapitál pre projekty v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov a zjednodušiť 

dosahovanie záväzných cieľov Únie 

a záväzných národných cieľov 

na rok 2030. Na tento účel Komisia do ... 

[jedného roka od nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice] prijme legislatívny návrh, 

ktorý stanoví finančný nástroj zameraný 

na zníženie vysoko rizikových 

kapitálových nákladov na projekty 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

v Európskej únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pri dodržaní pravidiel štátnej 

pomoci môžu členské štáty na dosiahnutie 

cieľa Únie stanoveného v článku 3 ods. 1 

uplatňovať systémy podpory. Systémy 

podpory pre elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov musia byť navrhnuté tak, aby sa 

zabránilo zbytočnému narušeniu trhov s 

elektrinou a zabezpečilo sa, aby 

výrobcovia brali do úvahy dodávky 

elektriny a dopyt po nej, ako aj možné 

obmedzenia siete. 

1. Členské štáty na dosiahnutie alebo 

prevýšenie cieľa Únie stanoveného 

v článku 3 ods. 1 uplatňujú systémy 

podpory. Systémy podpory pre elektrinu 

z obnoviteľných zdrojov musia byť 

navrhnuté najmä s cieľom pomáhať 

domácnostiam s nízkym príjmom 

postihnutým energetickou chudobou, 

výrobcom-spotrebiteľom energie z 

obnoviteľných zdrojov a komunitám 

vyrábajúcim energiu z obnoviteľných 

zdrojov a zabezpečiť, aby výrobcovia brali 

do úvahy dodávky elektriny a dopyt po nej, 

ako aj možné obmedzenia siete. Členské 

štáty tiež musia predchádzať všetkým 

retroaktívnym zmenám systémov podpory 

energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom 

zabezpečiť právnu istotu spotrebiteľom a 

investorom a udržanie stabilného a 

transparentného rámca politiky pre rozvoj 

projektov v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov. Členské štáty by 

tiež mali odstrániť systémy podpory a 
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opatrenia, ktorými sa priamo alebo 

nepriamo podporuje používanie 

znečisťujúcich zdrojov. 

Odôvodnenie 

Retroaktívne zmeny v politike v oblasti systémov podpory energie z obnoviteľných zdrojov 

podstatne zvyšujú vnímané riziká pre rozvoj projektov v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov. Ďalšie súvisiace problémy sú vysvetlené štúdia pre výbor PETI na tému politika 

v oblasti solárnej energie z hľadiska doručených petícií. Európsky hospodársky a sociálny 

výbor vo svojom stanovisku z 26. apríla 2017 o prepracovanom znení tejto smernice poukázal 

na skutočnosť, že ešte stále existujú vnútroštátne dotácie na fosílne palivá. Tento aspekt je v 

rozpore s činnosť EÚ na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov v záujme 

dosiahnutia jej dlhodobých cieľov do roku 2030 a do roku 2050. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Podpora výroby elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov, a to najmä v 

prípade projektov, ktoré realizujú 

výrobcovia-spotrebitelia energie z 

obnoviteľných zdrojov a komunity 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov, musí byť v čo najväčšej možnej 

miere vyňatá z pravidiel štátnej pomoci s 

cieľom podporovať rozvoj energie z 

obnoviteľných zdrojov v celej Únii a jej 

prenikanie do všetkých oblastí. 

Odôvodnenie 

Mnohé zainteresované strany zdôraznili, že stanovené pravidlá štátnej pomoci sú veľmi 

obmedzujúce a musia sa preto zmeniť, aby skutočne podporovali rozvoj energie z 

obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Osobitné zameranie na projekty uskutočňované na miestnej 

úrovni, ktoré vykonávajú výrobcovia-spotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov 

a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, je neoddeliteľne prepojené s 

celkovou logikou tohto návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Podpora výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov má byť navrhnutá 

tak, aby sa elektrina z obnoviteľných 

zdrojov začlenila do trhu s elektrinou 

a zaručilo sa, že výrobcovia energie z 

obnoviteľných zdrojov budú reagovať na 

cenové signály trhu a maximalizovať 

svoje príjmy. 

2. Podpora výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov má byť navrhnutá 

tak, aby sa najmä pomohlo domácnostiam 

s nízkym príjmom postihnutým 

energetickou chudobou a výrobcom-

spotrebiteľom energie z obnoviteľných 

zdrojov a komunitám vyrábajúcim 

energiu z obnoviteľných zdrojov a aby sa 

elektrina z obnoviteľných zdrojov začlenila 

do trhu s elektrinou a zaručila sa 

realizovateľnosť investičných projektov v 

oblasti obnoviteľných zdrojov, ako aj 

investície do čoraz účinnejších a 

udržateľnejších technológií. 

Odôvodnenie 

Systémy podpory by sa mali primárne zamerať na výrobcov-spotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov, komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a nízkopríjmové 

domácnosti ohrozené energetickou chudobou, a to najmä vzhľadom na pozitívne sociálne a 

environmentálne externality, ktoré vyplývajú z decentralizovanej výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov. Podľa odhadov by 112 miliónov výrobcov-spotrebiteľov mohlo do 

roku 2030 uspokojiť 19 % dopytu po elektrickej energii v Európe a do roku 2050 by polovica 

občanov EÚ mohla pokrývať 45 % dopytu po elektrickej energii v Európe. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 

podpora pre elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov poskytovala otvoreným, 

transparentným, nediskriminačným a 

nákladovo efektívnym spôsobom. 

3. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 

podpora pre elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov poskytovala otvoreným, 

transparentným a nákladovo efektívnym 

spôsobom. 

Odôvodnenie 

Táto podpora musí byť podmienená predovšetkým splnením cieľov článku 1 a článku 3 ods. 1 

tejto smernice a odstránením odkazov na logiku konkurencieschopnosti, pokiaľ ide o 

neobnoviteľné zdroje energie. 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty otvárajú podporu pre 

elektrinu vyrábanú z obnoviteľných 

zdrojov výrobcom nachádzajúcim sa 

v inom členskom štáte za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

1. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 

otvoriť podporu pre elektrinu vyrábanú z 

obnoviteľných zdrojov výrobcom 

nachádzajúcim sa v inom členskom štáte, 

ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov 
stanovených pre politiky v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov a boja proti 

zmene klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečujú, aby bola 

podpora aspoň 10 % novo podporovanej 

kapacity v každom roku medzi rokmi 2021 

až 2025 a najmenej 15 % novo 

podporovanej kapacity v každom roku 

medzi rokmi 2026 až 2030 otvorená 

zariadeniam nachádzajúcim sa v iných 

členských štátoch. 

2. Členské štáty zabezpečujú, aby bola 

podpora aspoň 5% novo podporovanej 

kapacity v každom roku medzi rokmi 2021 

až 2025 a najmenej 10 % novo 

podporovanej kapacity v každom roku 

medzi rokmi 2026 až 2030 otvorená 

zariadeniam nachádzajúcim sa v iných 

členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby boli dotknuté zmeny 

potrebné na dosiahnutie súladu s 

pravidlami štátnej pomoci, členské štáty 

zabezpečujú, aby úroveň podpory 

poskytnutá pre projekty obnoviteľnej 

energie a s ňou spojené podmienky nebola 

revidovaná spôsobom, ktorý by mal 

negatívny vplyv na práva priznané podľa 

Členské štáty  zabezpečujú, aby úroveň 

podpory poskytnutá pre nové alebo 

existujúce projekty obnoviteľnej energie a 

s ňou spojené podmienky neboli 

revidované retroaktívnym spôsobom, ktorý 

by mal negatívny vplyv na práva priznané 

podľa uvedenej podpory a ekonomiku 

podporených projektov. Členské štáty 
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uvedenej podpory a ekonomiku 

podporených projektov. 
zabezpečia, aby sa udržal stabilný a 

transparentný rámec politiky a aby sa 

každá revízia podpory poskytnutej na 

projekty v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov zameriavala na zlepšenie právnej 

istoty pre spotrebiteľov a investorov, ako 

aj právneho rámca zameraného na 

dosiahnutie cieľov Únie stanovených v 

tejto smernici. Členské štáty zabezpečia, 

aby boli všetky zmeny systémov podpory 

zverejnené aspoň 12 mesiacov pred 

nadobudnutím účinnosti a aby podliehali 

transparentnému a inkluzívnemu procesu 

verejnej konzultácie. Všetky podstatné 

zmeny existujúceho systému podpory 

zahŕňajú primerané prechodné obdobie 

pred nadobudnutím účinnosti nového 

systému podpory. 

Odôvodnenie 

Retroaktívne zmeny programov podpory nemožno v žiadnom prípade odporúčať z politického 

ani hospodárskeho hľadiska, a to aj z dôvodu nákladov a straty účinnosti a ekonomickej 

efektívnosti, ktoré spôsobujú. Európsky parlament musí požadovať, aby podporné systémy 

boli stabilné, a aby členské štáty v prípade systémov podpory energie z obnoviteľných zdrojov 

prijali osvedčené postupy, najmä aby vykonávali transparentné a inkluzívne verejné 

konzultácie procesov zameraných na zabezpečenie plnej účasti občanov. Jasne to vyplýva zo 

systematickej analýzy obáv, ktoré vyjadrili občania prostredníctvom petícií. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty zaručia, aby podporované 

projekty dostali primeranú kompenzáciu 

v prípade významného vplyvu iných 

regulačných zmien, ktoré majú 

diskriminačný vplyv, na energetické 

projekty na právo a hospodárstvo. 

Odôvodnenie 

Stabilný právny rámec bol na vrchole zoznamu všetkých prijatých petícií. Členské štáty musia 

zabezpečiť dodržiavanie zásad práva Únie vrátane právnej istoty a ochrany legitímnej 

dôvery. 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely odseku 1 písm. a) sa hrubá 

konečná spotreba elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie vypočíta 

ako množstvo elektriny vyrobené v 

členskom štáte z obnoviteľných zdrojov 

energie vrátane výroby elektriny z od 

samospotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov a energetických 

komunít s výnimkou výroby elektriny z 

vody v prečerpávacích vodných 

elektrárňach, ktorú predtým prečerpali do 

hornej nádrže. 

Na účely odseku 1 písm. a) sa hrubá 

konečná spotreba elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie vypočíta 

ako množstvo elektriny vyrobené v 

členskom štáte z obnoviteľných zdrojov 

energie vrátane výroby elektriny 

výrobcami-spotrebiteľmi energie z 

obnoviteľných zdrojov a komunitami 

vyrábajúcimi energiu z obnoviteľných 

zdrojov s výnimkou výroby elektriny z 

vody v prečerpávacích vodných 

elektrárňach, ktorú predtým prečerpali do 

hornej nádrže. 

Odôvodnenie 

Tento prvok je neoddeliteľne spojený s inými časťami smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) odpočíta od množstva energie 

z obnoviteľných zdrojov , ktoré sa na účely 

tejto smernice zohľadňuje pri 

posudzovaní podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov členského štátu, 

ktorý uskutočňuje prenos, a 

a) odpočíta od množstva energie z 

obnoviteľných zdrojov, ktoré sa na účely 

tejto smernice zohľadňuje pri posudzovaní 

súladu s národným cieľom členského 

štátu, ktorý uskutočňuje prenos, a 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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b) pripočíta k množstvu energie 

z obnoviteľných zdrojov , ktoré sa na účely 

tejto smernice zohľadňuje pri 

posudzovaní podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov členského štátu, 

ktorý prenos prijíma,. 

b) pripočíta k množstvu energie 

z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa na účely 

tejto smernice zohľadňuje pri posudzovaní 

súladu s národným cieľom členského 

štátu, ktorý prenos prijíma. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

podiel alebo množstvo elektriny, tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie, ktoré boli vyrobené v rámci 

akéhokoľvek spoločného projektu na ich 

území, ktorý začal fungovať po 25. júne 

2009, alebo zvýšenou kapacitou zariadenia, 

ktoré sa zrekonštruovalo po tomto dátume, 

pričom sa tento podiel alebo množstvo 

majú započítavať do národného 

celkového podielu energie z obnoviteľných 

zdrojov iného členského štátu na účely 

tejto smernice. 

2. Členské štáty oznámia Komisii 

podiel alebo množstvo elektriny, tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie, ktoré boli vyrobené v rámci 

akéhokoľvek spoločného projektu na ich 

území, ktorý začal fungovať po 25. júne 

2009, alebo zvýšenou kapacitou zariadenia, 

ktoré sa zrekonštruovalo po tomto dátume, 

pričom sa tento podiel alebo množstvo 

majú započítavať do národného 

celkového cieľa energie z obnoviteľných 

zdrojov iného členského štátu na účely 

tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) určí podiel alebo množstvo 

elektriny alebo tepla alebo chladu 

vyrobeného v tomto zariadení, ktoré sa má 

započítať do národného celkového podielu 

energie z obnoviteľných zdrojov iného 

členského štátu; 

b) určí podiel alebo množstvo 

elektriny alebo tepla alebo chladu 

vyrobeného v tomto zariadení, ktoré sa má 

započítať do národného celkového cieľa 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

iného členského štátu; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) určí doba v celých kalendárnych 

rokoch, počas ktorej sa má elektrina alebo 

teplo alebo chlad vyrobené v tomto 

zariadení z obnoviteľných zdrojov energie 

započítať do národného celkového podielu 

energie z obnoviteľných zdrojov iného 

členského štátu. 

d) určí obdobie v celých kalendárnych 

rokoch, počas ktorého sa má elektrina 

alebo teplo alebo chlad vyrobené v tomto 

zariadení z obnoviteľných zdrojov energie 

započítavať do národného celkového cieľa 

energie z obnoviteľných zdrojov iného 

členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) množstvo elektriny alebo tepla 

alebo chladu vyrobeného počas tohto roka 

z obnoviteľných zdrojov energie tým 

zariadením, ktoré sa má započítať do 

národného celkového podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov iného členského 

štátu v súlade s podmienkami oznámenia. 

b) množstvo elektriny alebo tepla 

alebo chladu vyrobeného počas tohto roka 

z obnoviteľných zdrojov energie tým 

zariadením, ktoré sa má započítať do 

národného celkového cieľa energie z 

obnoviteľných zdrojov iného členského 

štátu v súlade s podmienkami oznámenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) odpočíta od množstva elektriny 

alebo tepla alebo chladu z obnoviteľných 

zdrojov energie zohľadňovaného pri 

posudzovaní podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov členského štátu, 

ktorý podal oznámenie podľa odseku 1, a 

a) odpočíta od množstva elektriny 

alebo tepla alebo chladu z obnoviteľných 

zdrojov energie zohľadňovaného pri 

posudzovaní súladu s cieľom v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov členského 

štátu, ktorý podal oznámenie podľa odseku 

1, a 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 3 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) pripočíta k množstvu elektriny 

alebo tepla alebo chladu z obnoviteľných 

zdrojov energie zohľadňovaného pri 

posudzovaní podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov členského štátu, 

ktorý prijal oznámenie v súlade s odsekom 

2. 

b) pripočíta k množstvu elektriny 

alebo tepla alebo chladu z obnoviteľných 

zdrojov energie zohľadňovaného pri 

posudzovaní súladu s cieľom v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov členského 

štátu, ktorý prijal oznámenie v súlade 

s odsekom 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Elektrina vyrobená z obnoviteľných 

zdrojov energie v tretej krajine sa 

zohľadňuje na účely posúdenia podielov 

energie z obnoviteľných zdrojov členských 

štátov , iba ak sú splnené tieto podmienky: 

2. Elektrina vyrobená z obnoviteľných 

zdrojov energie v tretej krajine sa 

zohľadňuje na účely posúdenia súladu 

s národnými cieľmi v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov členských štátov, 

iba ak sú splnené tieto podmienky: 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisii sa oznámi podiel alebo 

množstvo elektriny vyrobenej akýmkoľvek 

zariadením na území tretej krajiny, ktoré sa 

má započítavať do národného 

celkového podielu energie jedného alebo 

viacerých členských štátov na účely tejto 

smernice . Ak ide o viac ako jeden členský 

štát, rozdelenie tohto podielu alebo 

množstva medzi členské štáty sa oznámi 

Komisii. Tento podiel alebo toto množstvo 

nepresiahne podiel alebo množstvo 

skutočne vyvážané do Únie a spotrebúvané 

v ňom a zodpovedá množstvu uvedenému 

v odseku 2 písm. a) bod i) a ii) tohto článku 

a spĺňa podmienky stanovené v odseku 2 

písm. a) tohto článku. Oznámenie predloží 

4. Komisii sa oznámi podiel alebo 

množstvo elektriny vyrobenej akýmkoľvek 

zariadením na území tretej krajiny, ktoré sa 

má započítavať do národného 

celkového cieľa energie jedného alebo 

viacerých členských štátov na účely tejto 

smernice. Ak ide o viac ako jeden členský 

štát, rozdelenie tohto podielu alebo 

množstva medzi členské štáty sa oznámi 

Komisii. Tento podiel alebo toto množstvo 

nepresiahne podiel alebo množstvo 

skutočne vyvážané do Únie a spotrebúvané 

v ňom a zodpovedá množstvu uvedenému 

v odseku 2 písm. a) bod i) a ii) tohto článku 

a spĺňa podmienky stanovené v odseku 2 

písm. a) tohto článku. Oznámenie predloží 
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každý členský štát, do ktorého národného 

celkového cieľa sa má tento podiel alebo 

množstvo elektriny započítavať. 

každý členský štát, do ktorého národného 

celkového cieľa sa má tento podiel alebo 

množstvo elektriny započítavať. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 5 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) určí podiel alebo množstvo 

elektriny vyrobenej v tomto zariadení, 

ktoré sa má započítať do národného 

podielu energie z obnoviteľných zdrojov 

členského štátu, a pri dodržaní požiadaviek 

na zachovanie dôvernosti sa uvedú aj 

súvisiace finančné dojednania; 

b) určí podiel alebo množstvo 

elektriny vyrobenej v tomto zariadení, 

ktoré sa má započítať do národného cieľa 

energie z obnoviteľných zdrojov členského 

štátu, a pri dodržaní požiadaviek na 

zachovanie dôvernosti sa uvedú aj 

súvisiace finančné dojednania; 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 5 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) určí doba v celých kalendárnych 

rokoch, počas ktorej sa má elektrina 

započítavať do národného 

celkového podielu energie z obnoviteľných 

zdrojov členského štátu, a 

c) určí obdobie v celých kalendárnych 

rokoch, počas ktorého sa má elektrina 

započítavať do národného celkového cieľa 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

členského štátu, a 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) množstvo elektriny vyrobenej počas 

tohto roka z obnoviteľných zdrojov energie 

tým zariadením, ktoré sa má započítať do 

jeho národného celkového podielu energie 

s obnoviteľných zdrojov v súlade s 

podmienkami oznámenia podľa článku 11, 

a 

b) množstvo elektriny vyrobenej počas 

tohto roka z obnoviteľných zdrojov energie 

tým zariadením, ktoré sa má započítať do 

jeho národného celkového cieľa v oblasti 

energie s obnoviteľných zdrojov v súlade s 

podmienkami oznámenia podľa článku 11, 

a 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely výpočtu národných 

celkových podielov energie z 

obnoviteľných zdrojov sa pri 

posudzovaní podielov energie z 

obnoviteľných zdrojov členského štátu, 

ktorý podáva oznámenie, pripočíta 

množstvo elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie oznámené v 

súlade s odsekom 1 písm. b) k 

zohľadňovanému množstvu energie z 

obnoviteľných zdrojov . 

3. Na účely posudzovania súladu 

národných celkových cieľov v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov podľa 

tejto smernice sa pri posudzovaní cieľov 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

členského štátu, ktorý podáva oznámenie, 

pripočíta množstvo elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie oznámené v 

súlade s odsekom 1 písm. b) k 

zohľadňovanému množstvu energie 

z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

povinnosti členských štátov podľa článku 

5, sa môžu dva alebo viaceré členské štáty 

dobrovoľne rozhodnúť, že budú spoločne 

alebo čiastočne koordinovať svoje národné 

systémy podpory. V takýchto prípadoch sa 

môže určité množstvo energie z 

obnoviteľných zdrojov vyrobené na území 

jedného zúčastneného členského štátu 

započítavať do národného podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov druhého 

zúčastneného členského štátu, ak tieto 

členské štáty: 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

povinnosti členských štátov podľa článku 

5, sa môžu dva alebo viaceré členské štáty 

dobrovoľne rozhodnúť, že budú spoločne 

alebo čiastočne koordinovať svoje národné 

systémy podpory. V takýchto prípadoch sa 

môže určité množstvo energie z 

obnoviteľných zdrojov vyrobené na území 

jedného zúčastneného členského štátu 

započítavať do národného cieľa energie z 

obnoviteľných zdrojov druhého 

zúčastneného členského štátu, ak tieto 

členské štáty: 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely výpočtu národných 

celkových podielov energie z 

obnoviteľných zdrojov podľa tejto 

smernice sa množstvo elektriny alebo tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie oznámené v súlade s odsekom 2 

prerozdelí medzi dotknuté členské štáty v 

súlade s oznámeným pravidlom 

rozdeľovania. 

3. Na účely výpočtu národného 

celkového cieľa v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov podľa tejto 

smernice sa množstvo elektriny alebo tepla 

alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie oznámené v súlade s odsekom 2 

prerozdelí medzi dotknuté členské štáty v 

súlade s oznámeným pravidlom 

rozdeľovania. Komisia uľahčuje 

zavádzanie spoločných systémov podpory 

medzi členskými štátmi, najmä 

prostredníctvom šírenia usmernení 

a najlepších postupov. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek 

vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na 

postupy schvaľovania a vydávania 

osvedčení a povolení, ktoré sa uplatňujú vo 

vzťahu k zariadeniam a súvisiacim 

infraštruktúram prenosových a 

distribučných sústav na výrobu elektriny a 

tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie a na procesy premeny biomasy na 

biopalivá alebo na iné energetické 

produkty, boli primerané a nevyhnutné. 

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek 

vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na 

postupy schvaľovania a vydávania 

osvedčení a povolení, ktoré sa uplatňujú vo 

vzťahu k zariadeniam a súvisiacim 

infraštruktúram prenosových a 

distribučných sústav na výrobu elektriny a 

tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov 

energie a na procesy premeny biomasy na 

biopalivá alebo na iné energetické 

produkty, boli primerané, nevyhnutné a 

zjednodušené, s uprednostnením 

verejných subjektov, spotrebiteľov energie 

z obnoviteľných zdrojov a spotrebiteľov 

využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov na vlastnú spotrebu. Na tento účel 

musia členské štáty vypracovať 

jednoduché administratívne pravidlá, ako 

sa stanovuje v článku 16 tejto smernice. 

Odôvodnenie 

Jedným z cieľov tejto smernice je rozvoj vlastnej spotreby a energeticky sebestačných 

komunít. 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pre decentralizované zariadenia na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

boli vytvorené zjednodušené a menej 

náročné schvaľovacie postupy vrátane 

jednoduchého oznámenia, ak to umožňuje 

uplatniteľný regulačný rámec. 

d) pre decentralizované zariadenia na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

boli vytvorené zjednodušené a menej 

náročné schvaľovacie postupy vrátane 

jednoduchého oznámenia, ak to umožňuje 

uplatniteľný regulačný rámec pre 

spotrebiteľov energie z obnoviteľných 

zdrojov a komunity vyrábajúce energiu 

z obnoviteľných zdrojov a pre skladovanie 

energie. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia 

investorom v prípade energie z 

obnoviteľných zdrojov dostatočnú 

predvídateľnosť plánovanej podpory. Na 

tieto účely členské štáty vymedzia 

a uverejnia dlhodobý plán súvisiaci s 

očakávaným pridelením sumy na podporu, 

obsahujúci prinajmenšom nasledujúce tri 

roky a orientačný harmonogram pre každý 

systém, kapacitu, rozpočet, ktoré sa majú 

vyčleniť, ako aj konzultácie so 

zainteresovanými stranami o návrhu 

podpory. 

3. Členské štáty zabezpečia 

investorom v prípade energie z 

obnoviteľných zdrojov dostatočnú 

predvídateľnosť plánovanej podpory. Na 

tieto účely členské štáty vymedzia 

a uverejnia dlhodobý plán súvisiaci s 

očakávaným pridelením sumy na podporu, 

pokrývajúci prinajmenšom nasledujúcich 

päť rokov a orientačný harmonogram pre 

každý systém, kapacitu, rozpočet, ktoré sa 

majú vyčleniť, ako aj konzultácie so 

zainteresovanými stranami o návrhu 

podpory. 

Odôvodnenie 

Stabilný právny rámec bol na prvom mieste zoznamu všetkých prijatých petícií. Členské štáty 

musia zabezpečiť dodržiavanie zásad práva Únie vrátane právnej istoty a ochrany legitímnej 

dôvery. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 



 

PE597.694v04-00 36/46 AD\1135872SK.docx 

SK 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Členské štáty vykonávajú 

posúdenie svojho potenciálu 

obnoviteľných zdrojov energie a 

využívania odpadového tepla a chladu na 

vykurovanie a chladenie. Toto posúdenie je 

súčasťou druhého komplexného posúdenia 

požadovaného podľa článku 14 ods. 1 

smernice 2012/27/EÚ prvýkrát do 31. 

decembra 2020 a potom súčasťou 

aktualizácií daného komplexného 

posúdenia. 

8. Členské štáty vykonávajú 

posúdenie svojho udržateľného potenciálu 

obnoviteľných zdrojov energie, ktoré musí 

zahŕňať priestorovú analýzu oblastí 

vhodných na zavedenie nízkeho rizika pre 

životné prostredie a potenciálu využívania 

odpadového tepla a chladu na vykurovanie 

a chladenie. Toto posúdenie je súčasťou 

druhého komplexného posúdenia 

požadovaného podľa článku 14 ods. 1 

smernice 2012/27/EÚ prvýkrát do 31. 

decembra 2020 a potom súčasťou 

aktualizácií daného komplexného 

posúdenia. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s mnohými obavami, ktoré občania vyjadrili 

prostredníctvom petícií. Potreba členských štátov začleniť ekologický vplyv zariadení 

na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do posúdenia ich potenciálu obnoviteľných 

zdrojov energie má rozhodujúci význam pre zabezpečenie vysokej úrovne právnej istoty 

a spoločenskej prijateľnosti. Tento prístup je strategicky zameraný na zaručenie úplného 

dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a všetkých súvisiacich 

práv občanov s cieľom predísť konfliktom medzi občianskou spoločnosťou, navrhovateľmi 

a vládou. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 16 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Jednotné administratívne kontaktné 

miesto v spolupráci s prevádzkovateľom 

prenosovej a distribučnej sústavy uverejní 

príručku postupov pre navrhovateľov 

projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie vrátane malých projektov a 

projektov samospotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov. 

3. Jednotné administratívne kontaktné 

miesto v spolupráci s prevádzkovateľom 

prenosovej a distribučnej sústavy uverejní 

príručku postupov pre navrhovateľov 

projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie vrátane malých projektov a 

projektov samospotrebiteľov energie z 

obnoviteľných zdrojov a projektov 

komunít vyrábajúcich energiu 

z obnoviteľných zdrojov. 
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Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 16 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty uľahčia modernizáciu 

(repowering) existujúcich zariadení na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

okrem iného tým, že zabezpečia 

zjednodušený a rýchly postup vydávania 

povolení, ktorý nesmie prekročiť obdobie 

jedného roka od dátumu, ku ktorému bola 

žiadosť na modernizáciu (repowering) 

predložená jednotnému administratívnemu 

kontaktnému miestu. 

5. Členské štáty uľahčia modernizáciu 

(repowering) existujúcich zariadení na 

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

okrem iného tým, že zabezpečia 

zjednodušený a rýchly postup vydávania 

povolení, ktorý nesmie prekročiť obdobie 

jedného roka od dátumu, ku ktorému bola 

legitímna žiadosť na modernizáciu 

(repowering) predložená jednotnému 

administratívnemu kontaktnému miestu. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom k článku 17 

ods. 2. Doplnením slova „legitímna“ by sa pomohlo zabezpečiť, aby bol pokus 

o zjednodušenie modernizácie existujúcich zariadení v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a neviedol k nedostatočnému posúdeniu vplyvu 

na životné prostredie. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade, že sa neočakáva žiadny závažný 

negatívny environmentálny alebo sociálny 

vplyv, sa po oznámení jednotnému 

administratívnemu kontaktnému miestu 

zriadenému v súlade s článkom 16 tieto 

modernizácie (repowering) povoľujú. Do 

šiestich mesiacov odo dňa prijatia 

oznámenia jednotné administratívne 

kontaktné miesto rozhodne, či je to 

postačujúce. 

V prípade, že bol zabezpečený súlad 

s požiadavkami smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/52/EÚ1a 

(smernice o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie ), smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/42/ES1b 

(smernice o strategickom 

environmentálnom posudzovaní) 

a článkom 6 ods. 3 a 4 smernice Rady 

92/43/EHS1c (smernice o biotopoch) a že 

sa neočakáva žiadny závažný negatívny 

environmentálny alebo sociálny vplyv, sa 

po oznámení jednotnému 

administratívnemu kontaktnému miestu 
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zriadenému v súlade s článkom 16 tieto 

modernizácie (repowering) povoľujú. 

Do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 

oznámenia jednotné administratívne 

kontaktné miesto rozhodne. 

 _________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, 

ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné 

prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, 

s. 1).  

 1b Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní účinkov určitých plánov 

a programov na životné prostredie 

(Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30). 

 1c Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 

1992 o ochrane prirodzených biotopov 

a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. 

ES L 206, 1992, s. 7). 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s mnohými obavami, ktoré občania vyjadrili 

prostredníctvom petícií. Pridanie výslovného odkazu na potrebu súladu so smernicou 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, smernicou o strategickom environmentálnom 

posudzovaní a smernicou o biotopoch by pomohlo zabezpečiť, aby sa na modernizáciu 

existujúcich zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov aj naďalej vzťahovala 

dostatočná kontrola v oblasti životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Článok 18 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

informácie týkajúce sa podporných 

opatrení boli dostupné pre všetky 

zainteresované strany vrátane 

spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, 

architektov a dodávateľov vykurovacích, 

chladiacich a elektrických zariadení a 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

informácie týkajúce sa podporných 

opatrení boli dostupné pre všetky 

zainteresované strany, ako sú spotrebitelia, 

najmä tí s nízkym príjmom, zraniteľní 

spotrebitelia, samospotrebitelia energie 

z obnoviteľných zdrojov, komunity 



 

AD\1135872SK.docx 39/46 PE597.694v04-00 

 SK 

systémov, ako aj vozidiel, v ktorých je 

možné využiť energiu z obnoviteľných 

zdrojov . 

vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov, stavbári, inštalatéri, architekti a 

dodávatelia vykurovacích, chladiacich a 

elektrických zariadení a systémov, ako aj 

vozidiel, v ktorých je možné využiť 

energiu z obnoviteľných zdrojov. 

Odôvodnenie 

Zahrnutie spotrebiteľov s nízkym príjmom, zraniteľných spotrebiteľov, samospotrebiteľov 

energie z obnoviteľných zdrojov a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, čo 

sú skupiny, ktorých sa priamo týkajú petície, ktoré dostal výbor PETI, a ktoré sú úzko späté s 

ďalšími návrhmi predloženými skupinou Verts/ALE, napr. s pozmeňujúcim návrhom k článku 

15. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 18 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty sprístupnia verejnosti 

informácie o systémoch udeľovania 

osvedčení alebo ekvivalentných 

kvalifikačných systémoch uvedených v 

odseku 3. Členské štáty môžu sprístupniť 

aj zoznam inštalatérov, ktorí majú odbornú 

kvalifikáciu alebo osvedčenie v súlade s 

odsekom 3. 

4. Členské štáty sprístupnia verejnosti 

informácie o systémoch udeľovania 

osvedčení alebo ekvivalentných 

kvalifikačných systémoch uvedených v 

odseku 3. Členské štáty sprístupnia 

zoznam inštalatérov, ktorí majú odbornú 

kvalifikáciu alebo osvedčenie v súlade 

s odsekom 3. 

Odôvodnenie 

Je zásadne dôležité, aby mala verejnosť prístup k certifikovaným inštalatérom, pokiaľ je 

cieľom podpora obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

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 

1. Členské štáty posúdia potrebu 

rozšírenia existujúcej infraštruktúry 

plynárenskej siete s cieľom uľahčiť 

začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov 

energie. Prevádzkovatelia prenosovej 
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obnoviteľných zdrojov energie. sústavy a prevádzkovatelia distribučnej 

sústavy nesú zodpovednosť za zaručenie 

bezproblémového fungovania 

infraštruktúry plynárenskej siete vrátane 

jej údržby a pravidelného čistenia. 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutné, aby prevádzkovatelia niesli zodpovednosť za infraštruktúru s cieľom 

zabezpečiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie, prepojenú s inými časťami 

smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. 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 

spojovacích vedení medzi členskými 

štátmi, a medzi členskými štátmi a tretími 

krajinami, a prispôsobiť ju ďalšiemu 

rozvoju výroby elektriny z obnoviteľných 

zdrojov. Členské štáty prijmú aj vhodné 

opatrenia na urýchlenie schvaľovacích 

postupov pre výstavbu infraštruktúry 

sústav a sietí a na koordináciu tohto 

schvaľovania administratívnymi 

a plánovacími postupmi. 

 S výhradou požiadaviek súvisiacich 

so zachovaním spoľahlivosti a bezpečnosti 

sústavy a na základe transparentných 

a nediskriminačných kritérií vymedzených 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi by 

členské štáty mali: 

 a)  zabezpečiť, aby prevádzkovatelia 

prenosových sústav a prevádzkovatelia 

distribučných sústav zaručili na svojom 

území prenos a distribúciu elektriny 



 

AD\1135872SK.docx 41/46 PE597.694v04-00 

 SK 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov; 

 b) poskytnúť prednostný prístup 

alebo garantovaný prístup elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov do 

sústavy; 

 c) zabezpečiť, aby prevádzkovatelia 

prenosových sústav uprednostňovali pri 

využívaní zariadení vyrábajúcich 

elektrinu zariadenia, ktoré vyrábajú 

elektrinu z variabilných obnoviteľných 

zdrojov energie, ak to povoľuje bezpečná 

prevádzka národnej elektrizačnej sústavy, 

a na základe transparentných a 

nediskriminačných kritérií;  

 d)  zabezpečiť prijatie špecifických, 

transparentných a nediskriminačných 

opatrení zameraných na dosiahnutie 

najvyššej úrovne bezpečnosti národnej 

elektrizačnej sústavy; 

 e)  zabezpečiť, aby sa prijímali 

vhodné prevádzkové opatrenia týkajúce sa 

sústavy a trhu s cieľom minimalizovať 

redukciu výroby elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov energie. 

Odôvodnenie 

Energie z obnoviteľných zdrojov sa musia považovať za prioritu. V hodnotení REFIT 

smernice 2009/28/ES, ktoré vykonala Komisia, sa tiež poznamenáva, že vykonávanie 

ustanovení prednostného dispečingu a prednostného prístupu v prípade elektrickej energie z 

obnoviteľných zdrojov má účinne podporovať dispečing obnoviteľných zdrojov elektrickej 

energie, čím sa podporí hospodárnosť projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 

ekonomiky a prispeje k pokroku pri plnení národných cieľov. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

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 

Členské štáty zabezpečia, aby mali 

odberatelia v domácnostiach právo stať sa 

samospotrebiteľmi energie z 
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agregátorov: obnoviteľných zdrojov, a to samostatne aj 

kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby 

samospotrebitelia energie z obnoviteľných 

zdrojov: 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

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 zdaňovaniu, neprimeraným 

postupom a poplatkom, ktoré nie sú 

nákladovo efektívne, a to s náležitým 

zreteľom na všetky výhody, ktoré 

vyplývajú z decentralizovanej výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov; 

Odôvodnenie 

Zavedeniu dane sa treba vyhnúť. Mnohí predkladatelia petícií zdôraznili, že ide o relevantnú 

otázku, ktorá by podľa ich názoru spôsobila finančnú nevýhodnosť vlastnej spotreby 

elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh smernice 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) boli oprávnení spotrebovať 

elektrickú energiu, ktorú vyrobili z 

obnoviteľných zdrojov, bez zodpovednosti 

za akýkoľvek poplatok, príspevok alebo 

daň: 

Odôvodnenie 

Stabilný právny rámec bol na vrchole zoznamu všetkých prijatých petícií, súčasťou tohto 

zoznamu sú aj práva spotrebiteľov. Členské štáty musia zabezpečiť dodržiavanie zásad práva 
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Únie vrátane právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty stanovia osobitné 

opatrenia zamerané na podporu a 

uľahčovanie rozvoja vlastnej spotreby 

energie z obnoviteľných zdrojov a na 

odstránenie všetkých existujúcich 

prekážok. 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia podporovať vlastnú spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov, a to najmä 

vzhľadom na pozitívne sociálne a environmentálne externality, ktoré prináša 

decentralizovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov. Tento pozmeňujúci návrh je 

neoddeliteľne spätý s logikou celého návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

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, najmä vrátane 

komunít s domácnosťami s nízkym 

príjmom postihnutými energetickou 

chudobou. 

Odôvodnenie 

Projekty, ktoré na miestnej úrovni realizujú komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných 

zdrojov a ktoré sú podporované v rámci systému podpory, by mali byť v čo najväčšej možnej 

miere vyňaté z pravidiel štátnej pomoci s cieľom podporovať rozvoj energie z obnoviteľných 

zdrojov v celej EÚ a jej prenikanie do všetkých oblastí. Medzi predkladateľov petícií patria 

zástupcovia malých a stredných podnikov a združení, ako aj jednotliví občania, ktorí majú 

spoločnú víziu energeticky odolnej spoločnosti, realizácia ktorej by sa mala v čo najväčšej 

miere podporovať, najmä ak je v hre príspevok miestnych komunít vyrábajúcich energiu 
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z obnoviteľných zdrojov. 
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