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Pozmeňujúci návrh 1
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 192, ods.2 a 194 
ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu o ekodizajne a 
jej dôsledkoch na dizajn ekologických 
výrobkov a mikročipov3,

– so zreteľom na smernicu o ekodizajne
(2009/125/ES) a smernicu o energetickom 
označovaní (2010/30/EÚ) a ich príslušné 
vykonávacie nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na otázku Komisii 
o investičných projektoch občianskeho 
partnerstva (E-010355/-2012),

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 4
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európska únia je stále viac 
závislá od dovozu energie z tretích krajín, a 
preto je potrebné dosiahnuť určité zmeny, 
ak majú byť naplnené jej ciele v oblasti 
klímy, energetiky a rastu;

B. keďže Európska únia je stále viac 
závislá od dovozu energie z tretích krajín, a 
preto je potrebné podnecovanie 
decentralizovaného modelu výroby 
a spotreby energie viac na miestnej 
a decentralizovanej úrovni, ak majú byť 
naplnené jej ciele v oblasti klímy, 
energetiky a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže využívanie fosílnych palív ako 
zdroja energie zvýšilo úrovne CO2 v 
atmosfére a podieľa sa na tak globálnych 
klimatických zmenách; keďže Európska 
únia si stanovila ciele v oblasti výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2020 a v súčasnosti sa pracuje na rámci 
politík v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030; keďže dodnes neexistuje žiadna 
špecifická stratégia v oblasti 
malokapacitnej výroby energie
(mikrokogenerácie) a príslušné 
ustanovenia sú rozptýlené v mnohých 
legislatívnych a nelegislatívnych 
iniciatívach;

C. keďže využívanie fosílnych palív ako 
zdroja energie zvýšilo úrovne CO2 v 
atmosfére a podieľa sa na tak globálnych 
klimatických zmenách; keďže Európska 
únia si stanovila ciele v oblasti výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2020 a v súčasnosti sa pracuje na rámci 
politík v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030; keďže v súčasnosti existujú 
ustanovenia v oblasti malokapacitnej 
výroby energie (mikrokogenerácie), hoci
sú rozptýlené legislatívnymi 
a nelegislatívnymi iniciatívami, ako 
napríklad smernicou o obnoviteľných 
zdrojoch energie a smernicou 
o energetickej účinnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže čelní predstavitelia Európskej 
únie by mali zaujať vedúcu úlohu pri 
riešení problému prechodu v oblasti energií 
a prihliadnuť na potrebu zapojiť všetkých 
európskych občanov bez ohľadu na ich 
príjem a majetok; keďže malokapacitná 
výroba energie pomáha v boji s 
energetickou chudobou, vedie k vytváraniu 
nových pracovných miest a hospodárskeho 
rastu a môže tiež predstavovať novú cestu 
v riešení finančnej krízy;

D. keďže čelní predstavitelia Európskej 
únie by mali zaujať vedúcu úlohu pri 
riešení problému prechodu v oblasti energií 
a prihliadnuť na potrebu zapojiť všetkých 
európskych občanov bez ohľadu na ich 
príjem a majetok; keďže malokapacitná 
výroba energie pomáha oživovať 
súdržnosť spoločenstva, pomáha v boji s 
energetickou chudobou, vedie k vytváraniu 
nových pracovných miest a hospodárskeho 
rastu a môže tiež predstavovať novú cestu 
v riešení súčasnej hospodárskej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže čelní predstavitelia Európskej 
únie by mali zaujať vedúcu úlohu pri 
riešení problému prechodu v oblasti energií 
a prihliadnuť na potrebu zapojiť všetkých 
európskych občanov bez ohľadu na ich 
príjem a majetok; keďže malokapacitná 
výroba energie pomáha v boji s 
energetickou chudobou, vedie k vytváraniu 
nových pracovných miest a hospodárskeho 
rastu a môže tiež predstavovať novú cestu 
v riešení finančnej krízy;

D. keďže čelní predstavitelia Európskej 
únie by mali zaujať vedúcu úlohu pri 
riešení problému prechodu v oblasti energií 
a prihliadnuť na potrebu zapojiť všetkých 
európskych občanov bez ohľadu na ich 
príjem a majetok; keďže malokapacitná 
výroba energie môže pomôcť v boji s 
energetickou chudobou, vedie k vytváraniu 
nových pracovných miest a hospodárskeho 
rastu a môže tiež predstavovať novú cestu 
v riešení finančnej krízy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou stať sa 
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie;
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

E. keďže malokapacitná, decentralizovaná
výroba energie vo vlastníctve spoločenstva
je pre jednotlivé domácnosti, malé a 
stredné podniky, ako aj pre jednotlivých 
občanov a komunity príležitosťou stať sa 
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie;
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;
zdôrazňuje, že spotrebitelia už majú veľa 
možností, ako sa aktívne zapojiť do 
výroby a spotreby energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou stať sa 
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie; 
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou stať sa 
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie; 
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
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vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou stať sa 
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie;
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity a mestá príležitosťou 
stať sa výrobcami energie; keďže
spotrebiteľov treba informovať o 
efektívnych metódach výroby a spotreby 
energie; keďže možnosť vyrábať vlastnú 
energiu a teplo, ktorá sa poskytne 
občanom, môže viesť k udržateľnejšej a 
participatívnejšej spoločnosti; keďže 
oznámenie o vnútornom trhu s energiou sa 
zaoberá otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 11
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E



PE513.047v01-00 8/44 AM\937743SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou stať sa
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie;
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou na 
spoluprácu v boji proti zmene klímy tým, 
že sa stanú výrobcami energie; keďže 
spotrebitelia získavajú povedomie o 
efektívnych metódach výroby a spotreby 
energie; keďže možnosť vyrábať vlastnú 
energiu a teplo, ktorá sa poskytne 
občanom, môže viesť k udržateľnejšej a 
participatívnejšej spoločnosti; keďže 
oznámenie o vnútornom trhu s energiou sa 
zaoberá otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné 
podniky a komunity príležitosťou stať sa 
výrobcami energie; keďže spotrebitelia 
získavajú povedomie o efektívnych 
metódach výroby a spotreby energie; 
keďže možnosť vyrábať vlastnú energiu a 
teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže 
viesť k udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 

E. keďže malokapacitná výroba energie je 
pre domácnosti, malé a stredné podniky a 
komunity príležitosťou stať sa výrobcami 
energie; keďže spotrebitelia získavajú 
povedomie o efektívnych metódach výroby 
a spotreby energie; keďže možnosť 
vyrábať vlastnú energiu a teplo, ktorá sa 
poskytne občanom, môže viesť k 
udržateľnejšej a participatívnejšej 
spoločnosti; keďže oznámenie o 
vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
pričom však na tomto trhu panuje aj 
naďalej rad problémov, ktoré je potrebné 
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vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

vyriešiť, ak máme vybudovať spoločnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže stimuly poskytované na podporu 
rozvoja malokapacitnej výroby energie a 
tepla sa v jednotlivých členských štátoch 
veľmi líšia; keďže politikami EÚ sa v 
zásade nepodarilo vyriešiť problémy 
spojené s malokapacitnou výrobou energie 
v Európe;

G. keďže stimuly poskytované na podporu 
rozvoja malokapacitnej výroby energie a 
tepla sa v jednotlivých členských štátoch 
veľmi líšia; keďže politikami EÚ by sa 
mali lepšie vykonávať, aby sa využil 
potenciál malokapacitnej výroby energie v 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Podnadpis -1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vymedzenie pojmov
-1. Na účely tohto návrhu sa pojem 
mikrokogenerácia vymedzuje ako 
malokapacitná výroba tepla/chladu 
a elektrickej energie, ktorou sa vyrába 
energia na úrovni jednotlivcov a MSP 
s cieľom pokryť ich vlastné potreby, ako 
aj rôzne formy skupinovej a spoločnej 
malokapacitnej výroby na komunálnej 
úrovni s cieľom pokryť miestne potreby; 
mikrokogenerácia zahŕňa rôzne 
technológie (vodné, geotermálne, solárne, 
morské, veterné elektrárne, tepelné 
čerpadlá, biomasa) s osobitným 
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zameraním na obnoviteľné a udržateľné 
zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je presvedčený, že mikrokogenerácia sa 
v budúcnosti stane veľmi dôležitou 
zložkou výroby energie, ak má Európa 
dosiahnuť svoje dlhodobé ciele v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

1. je presvedčený, že mikrokogenerácia sa 
v budúcnosti stane veľmi dôležitou 
zložkou výroby energie, ak má Európa 
dosiahnuť svoje dlhodobé ciele v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie; pripomína, 
že mikrokogenerácia prispieva 
k zvyšovaniu celkového podielu 
obnoviteľných zdrojov energie na 
energetickom mixe EÚ a umožňuje 
efektívnu spotrebu elektrickej energie 
v blízkosti jej výroby, čím sa zamedzuje 
stratám v dôsledku jej prenosu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že decentralizovaná 
malokapacitná výroba a iniciatívy 
občanov sa osvedčili ako odolné voči 
kríze, čím sa prispieva k miestnemu 
rozvoju, tvorbe zamestnanosti, 
presadzovaniu energetickej nezávislosti 
a energetickej účinnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou 
alebo účinné politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh 
s energiou, rozmiestňovanie inteligentnej 
energetickej infraštruktúry, najmä na 
úrovni distribúcie, alebo účinné
krátkodobé a dlhodobé politiky stimulov 
na podporu mikrokogenerácie na 
európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou
alebo účinné politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh 
s energiou, rozmiestňovanie inteligentnej 
energetickej infraštruktúry, ako aj účinné 
politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Kathleen Van Brempt
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou
alebo účinné politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou
a rozvoj inteligentnej infraštruktúry, ako 
aj účinné politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 20
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou
alebo účinné politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

2. pripomína, že úspešné využívanie 
mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou
a technický vývoj mikrokogeneračných 
elektrární, ako aj účinné politiky stimulov 
na podporu mikrokogenerácie na 
európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 21
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že úspešné využívanie 2. pripomína, že úspešné využívanie 
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mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh s energiou
alebo účinné politiky stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

mikrokogenerácie závisí od mnohých 
rôznych faktorov, ako je napríklad riadne 
fungujúci európsky vnútorný trh 
s energiou, ako aj účinné politiky
a podporné systémy stimulov na podporu 
mikrokogenerácie na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 2 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) uznáva úlohu výskumu a technológií 
v záujme zlepšenia účinnosti a zníženia 
nákladov mikrokogenerácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že osobitné bariéry 
obmedzujú väčší rozsah využívania 
mikrokogeneračných technológií vrátane 
problému vysokých vstupných 
investičných nákladov, vysokej úrovne 
administratívne komplexnosti súvisiacej 
s pripojením na elektrizačnú sústavu 
a prístupom k nej, nedostatku 
informovanosti, čo sa týka úspor energie,
a nákladov pri rôznych technológiách 
mikrokogenerácie počas ich životného 
cyklu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie mikrokogenerácie môže 
spotrebiteľom poskytnúť väčšiu kontrolu 
nad tým, ako využívajú energiu, a 
obmedziť energetickú chudobu; vyzýva, 
aby sa osobitná pozornosť venovala 
nájomníkom, ktorí sú často odrádzaní od 
investícií do zvyšovania energetickej 
účinnosti a od výroby vlastnej energie;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie nástupu decentralizovanej, 
energeticky účinnej mikrokogenerácie 
a komunálnych iniciatív môže 
spotrebiteľom umožniť stať sa aktívnymi 
činiteľmi v sektore energetiky, pričom 
získajú väčšiu kontrolu nad tým, ako 
využívajú energiu, a obmedzí sa 
energetická chudoba; vyzýva, aby sa 
osobitná pozornosť venovala nájomníkom, 
ktorí sú často odrádzaní od investícií do 
zvyšovania energetickej účinnosti a od 
výroby vlastnej energie; poukazuje na 
významnú úlohu projektov občanov pre 
kolektívnu výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, s ktorými začali 
miestne energetické spoločnosti na 
podporu účasti spotrebiteľov; poukazuje 
na význam podporovania miestnych 
a regionálnych agregátorov, ktorí by 
mohli umožniť bezpečnú a efektívnu 
účasť občanov na trhu s elektrickou 
energiou a zaručiť spravodlivé ceny 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
za služby poskytované v rámci systému 
dodávok elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie mikrokogenerácie môže 
spotrebiteľom poskytnúť väčšiu kontrolu 
nad tým, ako využívajú energiu, a
obmedziť energetickú chudobu; vyzýva, 
aby sa osobitná pozornosť venovala 
nájomníkom, ktorí sú často odrádzaní od 
investícií do zvyšovania energetickej 
účinnosti a od výroby vlastnej energie;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; vzhľadom na to, že 
ceny energií za ostatné roky vzrástli 
z dôvodu viacerých faktorov, ako 
napríklad zvýšenie cien fosílnych palív 
alebo dotácií na obnoviteľné zdroje 
energie, ktorými boli zaťažení 
spotrebitelia; zdôrazňuje, že uľahčenie 
mikrokogenerácie môže spotrebiteľom 
poskytnúť väčšiu kontrolu nad tým, ako 
využívajú energiu, a zohrať úlohu pri 
predchádzaní vzniku energetickej 
chudoby; vyzýva, aby sa osobitná 
pozornosť venovala nájomníkom, ktorí sú 
často odrádzaní od investícií do zvyšovania 
energetickej účinnosti a od výroby vlastnej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie mikrokogenerácie môže 
spotrebiteľom poskytnúť väčšiu kontrolu 
nad tým, ako využívajú energiu, a 
obmedziť energetickú chudobu; vyzýva, 
aby sa osobitná pozornosť venovala 
nájomníkom, ktorí sú často odrádzaní od 
investícií do zvyšovania energetickej 
účinnosti a od výroby vlastnej energie;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie mikrokogenerácie môže 
spotrebiteľom poskytnúť väčšiu kontrolu 
nad tým, ako využívajú energiu, a 
obmedziť energetickú chudobu; 
konštatuje, že mikrokogenerácia energie 
je skutočnou šancou na pretvorenie 
spoločnosti udržateľnejším ale 
spolupracujúcim a spravodlivým 
spôsobom; vyzýva, aby sa osobitná 
pozornosť venovala nájomníkom, ktorí sú 
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často odrádzaní od investícií do zvyšovania 
energetickej účinnosti a od výroby vlastnej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie mikrokogenerácie môže 
spotrebiteľom poskytnúť väčšiu kontrolu 
nad tým, ako využívajú energiu, a 
obmedziť energetickú chudobu; vyzýva, 
aby sa osobitná pozornosť venovala 
nájomníkom, ktorí sú často odrádzaní od 
investícií do zvyšovania energetickej 
účinnosti a od výroby vlastnej energie;

3. upozorňuje na skutočnosť, že 
energetická chudoba je čím ďalej tým 
väčším problémom; zdôrazňuje, že 
uľahčenie mikrokogenerácie môže 
spotrebiteľom poskytnúť väčšiu kontrolu 
nad tým, ako využívajú energiu, a 
obmedziť množstvo energie, ktoré musia 
nakupovať, a tak znížiť energetickú 
chudobu; vyzýva, aby sa osobitná 
pozornosť venovala nájomníkom, ktorí sú 
často odrádzaní od investícií do zvyšovania 
energetickej účinnosti a od výroby vlastnej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že technológie 
mikrokogenerácie, ako napríklad 
kombinovaná výroba tepla a elektrickej 
energie a malokapacitné obnoviteľné 
energie umožňujú výstavbu budov 
s nulovou a pozitívnou energetickou 
bilanciou, ktoré do siete dodávajú 
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nadbytočnú energiu vyrobenú vo svojich 
priestoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že je dôležité podporovať 
miestne družstvá zamerané na obnoviteľnú 
energiu s cieľom zvýšiť účasť občanov, 
zlepšiť dostupnosť energie z obnoviteľných 
zdrojov a prilákať finančné investície;

4. konštatuje, že je dôležité podporovať 
miestne družstvá zamerané na obnoviteľnú 
energiu s cieľom zvýšiť účasť občanov, 
zlepšiť dostupnosť energie z obnoviteľných 
zdrojov a prilákať finančné investície; 
konštatuje, že miestne orgány zohrávajú 
významnú úlohu pri podpore 
a stimulovaní mikrokogenerácie medzi 
občanmi, MSP a zúčastnenými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že je dôležité podporovať 
miestne družstvá zamerané na obnoviteľnú 
energiu s cieľom zvýšiť účasť občanov, 
zlepšiť dostupnosť energie z 
obnoviteľných zdrojov a prilákať finančné 
investície;

4. konštatuje, že je dôležité podporovať 
miestne družstvá zamerané na obnoviteľnú 
energiu s cieľom zvýšiť informovanosť a
účasť občanov na výrobe energie v malom 
meradle, zlepšiť zapojenie energie z 
obnoviteľných zdrojov a prilákať finančné 
investície;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že je dôležité podporovať 
miestne družstvá zamerané na obnoviteľnú 
energiu s cieľom zvýšiť účasť občanov, 
zlepšiť dostupnosť energie z obnoviteľných 
zdrojov a prilákať finančné investície;

4. konštatuje, že je dôležité podporovať 
miestne družstvá a mestské projekty 
spoločnej výroby zamerané na obnoviteľnú 
energiu s cieľom zvýšiť účasť občanov, 
zlepšiť dostupnosť energie z obnoviteľných 
zdrojov a prilákať finančné investície;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 32
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že v záujme podpory 
mikrokogenerácie elektrickej energie sú 
potrebné inteligentné elektromery, ktoré 
môžu vypočítať elektrickú energiu použitú 
na vlastné potreby výrobcu a podiel, ktorý 
sa má dodať do siete, a merače tepelnej 
energie určené na monitorovanie tepla 
vstupujúceho a vystupujúceho z objektu 
vo vykurovacej sieti, aby sa mohla 
započítať vyrobená tepelná energia;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 33
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. konštatuje, že je často uskutočniteľné 
dodávať kombinovane vyrobené  teplo 
a energiu elektrárňam aj pri 
mikrokogenerácii, pretože to často 
významne zlepšuje energetickú účinnosť;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 34
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že široké využívanie 
mikrokogenerácie bude mať značný vplyv 
na siete a bude predstavovať veľkú výzvu 
pre regulačné orgány a prevádzkovateľov 
sietí na rôznych úrovniach;

6. konštatuje, že široké využívanie 
mikrokogenerácie je významným krokom 
pri prechode od historického
centralizovaného energetického systému 
k decentralizovanejšiemu 
a flexibilnejšiemu systému potrebnému na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti 
energetiky a klímy; zdôrazňuje význam 
podpory mikrokogenerácie pri súčasnom 
spravodlivom riešení problémov 
prevádzkovateľov distribučných sietí 
vrátane spoločného znášania nákladov 
a zdôrazňuje, že pozitívny vplyv 
doplnkových služieb poskytovaných 
mikrokogenerátormi prispievajúci 
k bezpečnému prevádzkovaniu systému by 
sa mal spravodlivo odmeňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že široké využívanie 
mikrokogenerácie bude mať značný vplyv 
na siete a bude predstavovať veľkú výzvu 
pre regulačné orgány a prevádzkovateľov 
sietí na rôznych úrovniach;

6. konštatuje, že široké využívanie 
mikrokogenerácie bude mať značný vplyv 
na siete, ktoré sa musia stať 
inteligentnejšími a flexibilnejšími a bude 
predstavovať veľkú výzvu pre regulačné 
orgány a prevádzkovateľov sietí na 
rôznych úrovniach, a preto zdôrazňuje, že 
teraz je potrebné urobiť správne 
rozhodnutia, schváliť správne ciele a už 
neodkladať príslušné investície 
a ambicióznu reguláciu;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 36
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že široké využívanie 
mikrokogenerácie bude mať značný vplyv 
na siete a bude predstavovať veľkú výzvu 
pre regulačné orgány a prevádzkovateľov 
sietí na rôznych úrovniach;

6. konštatuje, že široké využívanie 
mikrokogenerácie, a to aj prostredníctvom 
stimulácie miestnych družstevných 
systémov, bude mať značný vplyv na siete 
a bude predstavovať veľkú výzvu pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov sietí 
na rôznych úrovniach; zdôrazňuje preto 
potenciál inteligentných distribučných 
sietí, uchovávania energie a riadiacich 
nástrojov na strane dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že zvýšenie kapacity 
mikrokogenerácie v Európe môže byť 
veľmi nákladné a zvýšené investície 
jednotlivých vyrábajúcich spotrebiteľov 
do mikrokogenerácie si vyžiadajú aj 
ďalšie investície na rôznych úrovniach 
energetického systému, napríklad do 
systémov distribúcie a prenosu, ktoré 
uľahčia využívanie mikrokogenerácie; 
poukazuje na to, že to nesmie narušiť 
plnú bezpečnosť dodávok ani umelo 
zvýšiť ceny energie; súhlasí s Európskou 
radou, že energetická politika EÚ musí 
zaručovať bezpečnosť dodávok 
domácnostiam a spoločnostiam za 
dostupné a konkurenčné ceny a náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia 
byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia 
byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrokogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť; poukazuje 
na to, že by sa malo podporovať 
ambiciózne vykonávanie jestvujúcich 
usmernení, napríklad ustanovení 
o mikrokogeneračných jednotkách
v smernici o energetickej účinnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia
byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia
administratívnych postupov spojených s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrokogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť, 
s osobitným zameraním na vytvorenie 
postupov jedného kontaktného miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia
byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia
administratívnych postupov spojených s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrokogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť, aby sa 
skrátil a zjednodušil postup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia 
byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala odporúčania založené na 
osvedčených postupoch pre regulačné 
orgány a prevádzkovateľov systémov 
týkajúce sa zjednodušenia byrokratickej 
záťaže spojenej s prevádzkovaním 
jednotlivých mikrokogeneračných
jednotiek a s ich pripojením na energetickú 
sieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala všeobecné usmernenia pre 
regulačné orgány a prevádzkovateľov 
systémov týkajúce sa zjednodušenia 
byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých 
mikrogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala príručky rozvoja 
mikrokogeneračných elektrární a
usmernenia pre regulačné orgány a 
prevádzkovateľov systémov týkajúce sa 
zjednodušenia byrokratickej záťaže 
spojenej s prevádzkovaním jednotlivých 
mikrokogeneračných jednotiek a s ich 
pripojením na energetickú sieť;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 43
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. konštatuje, že energia vyrobená 
mikrokogenerátormi, ak sa ihneď a na 
mieste spotrebúva, zamedzuje tokom 
energie a súvisiacim stratám v systéme 
a zvyšuje zmysel spotrebiteľov, ktorí sú 
zároveň výrobcami, pre vlastníctvo; preto 
vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali osobitné mechanizmy na 
podporu sebestačnosti v spojení 
s celkovým znížením spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Európsku komisiu 
a vnútroštátne regulačné orgány, aby 
vypracovali regulačné rámce, v ktorých sa 
vymedzia úlohy a zodpovednosti všetkých 
aktérov distribučných sietí, s osobitným 
dôrazom na podmienky, ktoré umožnia 
využívanie agregácie vzhľadom na jej
budúcu kľúčovú úlohu pre aktívnu účasť 
mikrokogenerácie v systéme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 
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distribučného systému v decentralizovanej
energetickej sieti sa rýchlo vyvíja a treba 
ju vyjasniť; vyzýva Európsku komisiu a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby
konkrétnejšie vymedzili túto úlohu a
nabádali, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

distribučného systému 
v decentralizovanejšej energetickej sieti sa 
rýchlo vyvíja v jej čoraz významnejšej 
úlohe pri poskytovaní bezpečných
dodávok a stabilnej a spoľahlivej 
prevádzky siete pri súčasnom zachovávaní 
ochrany údajov spotrebiteľov; vyzýva 
Európsku komisiu a vnútroštátne regulačné 
orgány, aby uznali túto úlohu a vytvorili 
stimuly, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému; okrem 
toho žiada, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému mali 
inštitucionalizovanejšiu úlohu pri 
vyvažovaní a ďalších doplnkových 
službách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 
distribučného systému v decentralizovanej
energetickej sieti sa rýchlo vyvíja a treba 
ju vyjasniť; vyzýva Európsku komisiu a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby 
konkrétnejšie vymedzili túto úlohu a 
nabádali, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 
distribučného systému 
v decentralizovanejšej energetickej sieti sa 
rýchlo vyvíja a má vplyv okrem iného na 
bezpečnosť dodávok a hladké fungovanie 
siete a ochranu údajov spotrebiteľov, 
a preto sú potrebné jasné pravidlá a 
podpora; vyzýva Európsku komisiu a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby 
konkrétnejšie vymedzili túto úlohu a 
nabádali, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

Or. nl



PE513.047v01-00 26/44 AM\937743SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 47
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 
distribučného systému v decentralizovanej
energetickej sieti sa rýchlo vyvíja a treba 
ju vyjasniť; vyzýva Európsku komisiu a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby
konkrétnejšie vymedzili túto úlohu a
nabádali, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

8. konštatuje čoraz dôležitejšiu úlohu
prevádzkovateľov distribučného systému 
v decentralizovanejšej energetickej sieti pri 
poskytovaní bezpečnosti dodávok 
a stabilnej a spoľahlivej prevádzky siete;
vyzýva Európsku komisiu a vnútroštátne 
regulačné orgány, aby uznali túto úlohu 
a vytvorili stimuly, aby prevádzkovatelia 
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 
distribučného systému v decentralizovanej
energetickej sieti sa rýchlo vyvíja a treba ju 
vyjasniť; vyzýva Európsku komisiu a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby 
konkrétnejšie vymedzili túto úlohu a
nabádali, aby prevádzkovatelia
distribučného systému investovali do 
systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov 
distribučného systému v
decentralizovanejšej energetickej sieti sa 
rýchlo vyvíja a treba ju vyjasniť; vyzýva 
Európsku komisiu a vnútroštátne regulačné 
orgány, aby konkrétnejšie vymedzili túto 
úlohu a uľahčili investície 
prevádzkovateľov distribučného systému 
do systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Claude Turmes
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Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. je hlboko znepokojený vývojom, keď 
podniky, ktoré nie sú špecializované 
v oblasti energetiky, ako napríklad 
telekomunikačné spoločnosti, sú 
podnecované, aby riadili distribučnú sieť, 
pretože tým vznikajú závažné otázky, čo sa 
týka ochrany údajov, zvyšovania taríf, 
plnenia samotnej misie prevádzkovateľov 
distribučnej siete, t.j. prevádzkovať, 
udržiavať a rozvíjať efektívny systém 
distribúcie elektrickej energie 
a uľahčovať dobré fungovanie trhu pre 
koncového spotrebiteľa, a tiež sa tým 
vyvoláva riziko, že prevádzkovatelia budú 
musieť nakupovať technické údaje 
potrebné pre prevádzkovateľov 
distribučných sietí na plnenie ich funkcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že jednotlivé členské štáty 
majú rozdielne ciele a štruktúry, pokiaľ ide 
o fiškálne a všeobecne právne ustanovenia 
týkajúce sa mikrokogenerácie, ktoré môžu 
predstavovať prekážku na ceste k širokému 
využívaniu mikrokogenerácie, a vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými 
štátmi pri hľadaní a odstraňovaní týchto 
prekážok;

10. konštatuje, že jednotlivé členské štáty 
majú rozdielne ciele a štruktúry, pokiaľ ide 
o fiškálne a všeobecne právne ustanovenia 
týkajúce sa mikrokogenerácie, ktoré môžu 
predstavovať prekážku na ceste k širokému 
využívaniu mikrokogenerácie, a vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými 
štátmi pri hľadaní a odstraňovaní týchto 
prekážok pri súčasnom odstraňovaní 
jestvujúcich prekážok prístupu 
k financovaniu spoločných projektov 
v rámci vnútroštátnych právnych 
predpisov a vytvárania nových 
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zacielených finančných nástrojov, ako 
napríklad mikroúverov a rozpočtových 
riadkov v rámci Programu Inteligentná 
energia (IEE);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že jednotlivé členské štáty 
majú rozdielne ciele a štruktúry, pokiaľ ide 
o fiškálne a všeobecne právne ustanovenia 
týkajúce sa mikrokogenerácie, ktoré môžu 
predstavovať prekážku na ceste k širokému 
využívaniu mikrokogenerácie, a vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými 
štátmi pri hľadaní a odstraňovaní týchto 
prekážok;

netýka sa slovenskej jazykovej verzie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že jednotlivé členské štáty 
majú rozdielne ciele a štruktúry, pokiaľ ide 
o fiškálne a všeobecne právne ustanovenia 
týkajúce sa mikrokogenerácie, ktoré môžu 
predstavovať prekážku na ceste k širokému 
využívaniu mikrokogenerácie, a vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými 
štátmi pri hľadaní a odstraňovaní týchto 
prekážok;

10. konštatuje, že jednotlivé členské štáty 
majú rozdielne ciele a štruktúry, pokiaľ ide 
o fiškálne a všeobecne právne ustanovenia 
týkajúce sa mikrokogenerácie, ktoré môžu 
predstavovať prekážku na ceste k širokému 
využívaniu mikrokogenerácie, a vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými 
štátmi pri hľadaní a odstraňovaní týchto 
prekážok a šírení osvedčených postupov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby zohľadnili 
špecifickú povahu mikrokogenerácie pri 
navrhovaní a prehodnocovaní národných 
systémov stimulov a podpory s cieľom 
zaručiť, aby tieto systémy boli 
prispôsobené výrobe energie v malom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

11. navrhuje, aby bol umožnený prenos 
energie medzi výrobcom a spotrebiteľom 
aj v malom rozsahu, napríklad v rámci 
susedstva alebo družstva; žiada, aby sa 
pravidlá vnútorného trhu s energiou, 
najmä tretí balík, bezodkladne plne 
vykonali vo všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Fiona Hall
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva; 
vyzýva členské štáty, aby urýchlili 
zavádzanie inteligentných meračov, aby sa 
domácnostiam pomohlo pri získavaní 
presných údajov a plnom ohodnotení 
energie vyrobenej v ich priestoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; najmä zvážením 
možnosti obojstrannej komunikácie 
v takmer reálnom čase 
o aktívnom/reaktívnom vstupe/výstupe 
energie; požaduje, aby bol umožnený 
prenos energie medzi výrobcom a 
spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva; 
môže sa tým znížiť cena energie pre 
občanov a zvýšiť verejná podpora 
obnoviteľných zdrojov energie 
a povzbudiť potrebné investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali s cieľom 
štandardizovať a uľahčiť činnosť 
spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, 
súvisiacu so sieťou a uľahčiť účinné 
riadenie distribúcie; požaduje, aby bol 
umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, 
napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v 
oblasti merania revidovali a umiestnili sa 
tak do stredobodu záujmu výhody pre 
spotrebiteľa s cieľom štandardizovať a 
uľahčiť činnosť spotrebiteľov, ktorí sú 
zároveň výrobcami, súvisiacu so sieťou a 
uľahčiť účinné riadenie distribúcie; 
požaduje, aby bol umožnený prenos 
energie medzi výrobcom a spotrebiteľom 
aj v malom rozsahu, napríklad v rámci 
susedstva alebo družstva;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 59
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. navrhuje, aby Komisia preskúmala 
možnosť zavedenia systémov 
mikrokogenerácie do projektov mestského 
plánovania. Mohlo by to viesť k zvýšeniu 
účinnosti a zníženiu nákladov rozvoja 
prenosu a distribúcie energie 
z obnoviteľných zdrojov v malom 
meradle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. konštatuje, že normalizácia je 
kľúčom k ďalšiemu rozvoju masovej 
výroby zariadení používaných na 
mikrokogeneráciu jednoduchším 
a lacnejším spôsobom; vyzýva európske 
normalizačné orgány, aby urýchlili svoje 
normalizačné činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie; vyzýva členské 
štáty, aby malým výrobcom energie
uľahčovali prístup do energetickej siete a 
súčasne riešili problém nákladov spojených 
so sieťou, ktoré vznikajú malým výrobcom 
energie, a zachovali účinnú správu sietí;

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie povedie k problémom v 
riadení distribučných sietí spojeným s 
vyrovnávaním dopytu po energii a dodávok 
energie, čo si vyžiada inovatívne investície 
do modernizovanej distribučnej siete;
vyzýva členské štáty, aby 
mikrokogenerátorom uľahčovali prístup do 
energetickej siete a súčasne riešili problém 
nákladov spojených so sieťou, ktoré 
vznikajú malým výrobcom energie, a 
zachovali účinnú správu sietí; vyzýva 
vnútroštátne regulačné orgány, aby 
stimulovali inovácie a investície do 
miestnych distribučných sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie; vyzýva členské 
štáty, aby malým výrobcom energie 
uľahčovali prístup do energetickej siete a 
súčasne riešili problém nákladov spojených 
so sieťou, ktoré vznikajú malým výrobcom 
energie, a zachovali účinnú správu sietí;

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie, čo si vyžiada 
inovatívne investície do modernizovanej 
distribučnej siete; vyzýva členské štáty, 
aby malým výrobcom energie uľahčovali 
prístup do energetickej siete a súčasne 
riešili problém nákladov spojených so 
sieťou, ktoré vznikajú malým výrobcom 
energie, a zachovali účinnú správu sietí;
vyzýva vnútroštátne regulačné orgány, 
aby stimulovali inovácie a investície do 
miestnych distribučných sietí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie; vyzýva členské 
štáty, aby malým výrobcom energie 
uľahčovali prístup do energetickej siete a 
súčasne riešili problém nákladov spojených 
so sieťou, ktoré vznikajú malým výrobcom 
energie, a zachovali účinnú správu sietí;

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie; berie na 
vedomie význam inteligentných 
technológií v záujme prekonfigurovania 
svetovej elektrifikačnej siete, čo umožní 
podnikom a domácnostiam vyrábať 
a vymieňať si vlastnú energiu; vyzýva 
členské štáty, aby malým výrobcom 
energie uľahčovali prístup do energetickej 
siete a súčasne riešili problém nákladov 
spojených so sieťou, ktoré vznikajú malým 
výrobcom energie, a zachovali účinnú 
správu sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie; vyzýva členské 
štáty, aby malým výrobcom energie 
uľahčovali prístup do energetickej siete a 
súčasne riešili problém nákladov spojených 
so sieťou, ktoré vznikajú malým výrobcom 
energie, a zachovali účinnú správu sietí;

13. je si vedomý toho, že široké využívanie 
mikrokogenerácie môže viesť k 
problémom v riadení distribučných sietí 
spojeným s vyrovnávaním dopytu po 
energii a dodávok energie; a že sú preto 
potrebné primerané investície 
súkromného i verejného sektora, ktoré 
pomôžu pri optimalizácii siete; vyzýva 
členské štáty, aby malým výrobcom 
energie uľahčovali prístup do energetickej 
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siete a súčasne riešili problém nákladov 
spojených so sieťou, ktoré vznikajú malým 
výrobcom energie, a zachovali účinnú 
správu sietí;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 65
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že sa preukázalo, že 
projekty, ktoré zúčastnení aktéri prijmú za 
vlastné, majú vyššiu úroveň akceptácie, a 
ich zavádzanie by sa preto malo 
podporovať; pripomína, že zoskupenia 
príslušných subjektov by mohli zohrávať v 
tomto uľahčovaní významnú úlohu, ktorá 
však zatiaľ zostáva v európskych právnych 
predpisoch nejasná;

14. konštatuje, že sa preukázalo, že 
projekty, ktoré zúčastnení aktéri prijmú za 
vlastné, majú vyššiu úroveň akceptácie, a 
ich zavádzanie by sa preto malo 
podporovať; pripomína, že zoskupenia 
príslušných subjektov by mohli zohrávať v 
tomto uľahčovaní významnú úlohu, ktorá 
však zatiaľ zostáva v európskych právnych 
predpisoch nejasná, a preto vyzýva na 
urýchlené a ambiciózne vykonanie 
ustanovení reakcie na dopyt obsiahnutých 
v smernici o energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odsek 14 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) konštatuje, že verejná pozornosť 
sa čoraz viac zameriava na možnosť 
financovania projektov prostredníctvom 
otvorených výziev určených širšej 
verejnosti, ktoré sú často nazývané 
kolektívne financovanie; vyzýva preto 
Komisiu, aby podporila možnosť 
spoluvlastníctva miestnych projektov, 
a tak zlepšila mobilizáciu miestnej 
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podpory;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odsek 14 – bod 2 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(2) ďalej vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
rozsah, v akom pravidlá EÚ, ako 
napríklad smernica o prospekte (smernica 
2003/71/ES), smernica MiFID (smernica 
2004/39/ES) a smernica o elektronických 
peniazoch (smernica 2009/110/ES) už 
umožňujú realizáciu niektorých projektov 
na základe spoluvlastníctva miestnych 
štruktúr;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že všetky právne predpisy v 
oblasti mikrokogenerácie by mali byť v 
súlade s kódexmi siete; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;

15. konštatuje, že mikrokogeneračné 
jednotky musia prispievať k dlhodobým 
cieľom a politikám v oblasti energetiky; 
konštatuje, že ciele sekundárnych 
právnych predpisov v oblasti elektrickej 
energie – ako napríklad kódexy siete –
možno lepšie a nákladovo efektívnejšie 
dosiahnuť stanovením výrobných noriem 
na úrovni EÚ vo väčšine tried technológie 
mikrokogenerácie; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že všetky právne predpisy v 
oblasti mikrokogenerácie by mali byť v 
súlade s kódexmi siete; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;

15. vyzýva na aktívnu správu distribučných 
systémov, čo si vyžaduje úzku spoluprácu 
medzi prevádzkovateľmi distribučných 
sietí a prevádzkovateľmi prenosových 
sústav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že všetky právne predpisy v 
oblasti mikrokogenerácie by mali byť v 
súlade s kódexmi siete; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;

15. konštatuje, že všetky právne predpisy v 
oblasti mikrokogenerácie by mali byť v 
súlade s kódexmi siete; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav 
a inými účastníkmi siete (jednotky na 
výrobu, spotrebu a uchovávanie energie);
mali by sa riadne vymedziť jasné 
a spravodlivé pravidlá na využívanie 
a odmeňovanie flexibility, ktorú ponúkajú 
mikrokogenerátori; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že všetky právne predpisy v 
oblasti mikrokogenerácie by mali byť v 
súlade s kódexmi siete; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;

15. konštatuje, že všetky iniciatívy v 
oblasti mikrokogenerácie by mali byť v 
súlade s kódexmi siete; vyzýva na aktívnu 
správu distribučných systémov, čo si 
vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi distribučných sietí a 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. konštatuje, že nové formy výroby, 
vlastníctva a spotreby, ako napríklad 
lízingové spoločnosti, by mohli zohrávať 
kľúčovú úlohu pri využívaní 
mikrokogenerácie, pretože mnohé prvky, 
ktoré tento prístup umožňuje, sú pozitívne 
v oblasti mikrokogenerácie, napríklad 
nízke vstupné náklady a nákladová 
transparentnosť prostredníctvom pevných 
cien produktových služieb a stimulov
poskytovaných ako riešenia významného 
problému financovania pre spotrebiteľov, 
ktorí sú zároveň výrobcom a majú nižšie 
príjmy, optimálnej kvality zariadení 
a lepšej údržby, a tak dlhšieho životného 
cyklu na strane dodávateľa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva ACER, ENTSO-E, Komisiu 
a národné vlády, aby venovali osobitnú 
pozornosť decentralizovaným formám 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov 
pri súčasnom navrhovaní kódexov siete 
a rokovaní o nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexné vyhodnotenie potenciálnej 
kapacity pre mikrokogeneráciu v 
Európskej únii a potenciálneho vplyvu
širokého využívania mikrokogenerácie na 
európsky vnútorný trh s energiou;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexné vyhodnotenie potenciálnej 
kapacity pre mikrokogeneráciu 
a preskúmala osvedčené postupy v 
Európskej únii a potenciálny vplyv
širokého využívania mikrokogenerácie na 
európsky vnútorný trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexné vyhodnotenie potenciálnej 

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexné vyhodnotenie potenciálnej 
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kapacity pre mikrokogeneráciu v 
Európskej únii a potenciálneho vplyvu 
širokého využívania mikrokogenerácie na 
európsky vnútorný trh s energiou;

kapacity pre mikrokogeneráciu v 
Európskej únii a potenciálneho vplyvu 
širokého využívania mikrokogenerácie na 
európsky vnútorný trh a infraštruktúru s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. podnecuje Komisiu, aby preskúmala 
možnosti podpory modelov kolektívneho 
financovania, ktoré sú systémami 
dlhodobého financovania, pri ktorých sú 
investori a podnikatelia v priamom 
kontakte prostredníctvom platformy, čo 
dáva možnosť ľudom a podnecuje ich pri 
budovaní družstiev zameraných na 
mikrokogeneráciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
stratégiu o mikrokogenerácii vrátane 
usmernení a koordinácie národných 
opatrení do konca roku 2014;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva na to, aby sa financovanie 
výskumu, rozvoja a inovácie investovalo 
do mikrokogenerácie v záujme vývoja 
primeraných technických riešení 
a zariadení;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 79
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva na vytvorenie pilotných 
a demonštračných projektov na ľahko 
prístupných miestach, kde sa riešenia 
mikrokogeneračnými elektrárňami budú 
názorne predvádzať zainteresovaným 
stranám na jednom mieste, napríklad na 
farmách, kde sa súčasne budú vedecky 
monitorovať špecifiká týchto riešení, aby 
si rôzni aktéri mohli porovnať pomer ceny 
a kvality tohto riešenia, jeho účinnosť a 
uplatniteľnosť, pričom názorné ukážky 
budú prebiehať neutrálne, na základe 
skutočností;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 80
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. uznáva význam vedúcej úlohy 
Európskej únie v oblasti klimatickej a 
energetickej politiky, a preto vyzýva 
Komisiu, aby do existujúceho politického 
rámca začlenila stratégie pre 
malokapacitnú výrobu elektriny a tepla, 
čím potvrdí jej význam a uľahčí 
rozširovanie jej využívania v členských 
štátoch;

17. uznáva význam vedúcej úlohy 
Európskej únie v oblasti klimatickej a 
energetickej politiky, a preto vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby lepšie 
vykonali stratégie pre malokapacitnú 
výrobu elektriny a tepla obsiahnuté 
v jestvujúcom rámci politík EÚ, čím 
potvrdí význam mikrokogenerácie a 
uľahčí rozširovanie jej využívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. domnieva sa, že európski občania 
majú málo informácií o výhodách 
mikrokogenerácie a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby prijali kroky na 
oboznámenie verejnosti s riešeniami 
mikrokogenerácie a osvedčeným postupmi 
v tejto oblasti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 82
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby sa v budúcich 
právnych predpisoch EÚ v oblasti 
energetiky zaoberala otázkou
mikrokogenerácie, najmä v rámci 

18. vyzýva Komisiu, aby v budúcich 
právnych predpisoch EÚ v oblasti 
energetiky vzala do úvahy úlohu
mikrokogenerácie, najmä v rámci 
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budúceho klimaticko-energetického balíka 
EÚ pre rok 2030;

budúceho klimaticko-energetického balíka 
EÚ pre rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaručili, aby mikrokogenerácia bola 
oprávnená na financovanie v rámci 
európskych fondov vrátane 
štrukturálnych fondov počnúc obdobím
rokov 2014 – 2020;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 84
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala usmernenia pre sieťové 
tarify, ktoré nebudú znevýhodňovať 
rozvoj investícií do mikrokogenerácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala usmernenia pre sieťové 
tarify, ktoré budú podnecovať rozvoj 
investícií do mikrokogenerácie.

Or. en


