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10.1.2018 A8-0392/286 

Pozmeňujúci návrh  286 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 63 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 63a. Očakáva sa, že moderné biopalivá 

budú zohrávať dôležitú úlohu pri 

znižovaní emisií skleníkových plynov z 

odvetvia letectva, a preto by sa mala 

dodržať aj povinnosť začleniť palivá z 

obnoviteľných zdrojov, a to najmä v 

súvislosti s palivami dodávanými do 

odvetvia letectva. Na úrovni Únie a na 

úrovni členských štátov by sa mali 

vypracovať politiky na podporu 

operačných opatrení na úsporu palív v 

lodnej preprave, ako aj úsilie v oblasti 

výskumu a vývoja s cieľom rozšíriť 

používanie námornej dopravy poháňanej 

veternou a solárnou energiou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Pozmeňujúci návrh  287 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 68 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 68a. Mala by sa viac zdôrazňovať 

synergia medzi obehovým hospodárstvom, 

biohospodárstvom a podporou výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa 

zabezpečilo čo najhodnotnejšie využívanie 

surovín a čo najlepší výsledok z hľadiska 

životného prostredia. V politických 

opatreniach prijatých Úniou a členskými 

štátmi na podporu výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov by sa vždy mali 

zohľadňovať zásady efektívnosti 

využívania zdrojov a optimalizovaného 

využívania biomasy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie by sa mala riadiť zásadami obehového 

hospodárstva a biohospodárstva a mala by podporovať trh s druhotnými surovinami. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Pozmeňujúci návrh  288 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „energia z obnoviteľných zdrojov“ 

je energia z obnoviteľných nefosílnych 

zdrojov, a to veterná, slnečná (slnečná 

tepelná a fotovoltická slnečná), 

geotermálna energia, energia z okolitého 

tepla, prílivu, vĺn a iná energia oceánu, 

vodná energia, biomasa, skládkový plyn, 

plyn z čističiek odpadových vôd a 

bioplyny; 

a) „energia z obnoviteľných zdrojov“ 

je energia z obnoviteľných nefosílnych 

zdrojov, a to veterná, slnečná (slnečná 

tepelná a fotovoltická slnečná), 

geotermálna energia, energia z okolitého 

prostredia, prílivu, vĺn a iná energia 

oceánu, vodná energia, energia z biomasy, 

biometánu, skládkového plynu, plynu z 

čističiek odpadových vôd a bioplynov; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Biometán by sa mal doplniť do hlavného vymedzenia pojmu energie z obnoviteľných zdrojov. 



 

AM\1143168SK.docx  PE614.327v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

10.1.2018 A8-0392/289 

Pozmeňujúci návrh  289 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „biomasa“ sú biologicky 

rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a 

zvyškov biologického pôvodu z 

poľnohospodárstva vrátane rastlinných a 

živočíšnych látok, lesného hospodárstva a 

príbuzných odvetví vrátane rybného 

hospodárstva a akvakultúry, ako aj 

biologicky rozložiteľné časti odpadu 

vrátane priemyselného a komunálneho 

odpadu biologického pôvodu; 

c) „biomasa“ sú biologicky rozložiteľné 

časti výrobkov, odpadu a zvyškov 

biologického pôvodu z poľnohospodárstva 

vrátane rastlinných a živočíšnych látok, 

lesného hospodárstva a príbuzných odvetví 

vrátane rybného hospodárstva a 

akvakultúry, s výnimkou rašeliny a 

materiálu, ktorý je súčasťou geologických 

útvarov a/alebo premenený na fosílne 

palivo, ako aj biologicky rozložiteľné časti 

odpadu vrátane priemyselného, 

komerčného a komunálneho odpadu 

biologického pôvodu a baktérie; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa objasniť, že rašelina a iné materiály, ktoré sú súčasťou geologických útvarov 

alebo premenené na fosílne palivá, sú vylúčené. Baktérie sú formou obnoviteľnej biomasy, 

ktorá rastie prostredníctvom fotosyntézy alebo bez nej. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Pozmeňujúci návrh  290 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno g 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) „biopalivo“ je kvapalné palivo 

určené pre dopravu a vyrobené z biomasy; 

g) „biopalivo“ je kvapalné alebo 

plynné palivo určené pre dopravu a 

vyrobené z alebo prostredníctvom 

biomasy; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu biopalivá by sa malo vzťahovať na kvapalné aj plynné biopalivá. Biomasa 

môže pôsobiť ako biologický katalyzátor, ktorý vyrába palivo priamo ako produkt rastu 

biomasy. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Pozmeňujúci návrh  291 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno s 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

s) „kvapalné a plynné motorové 

palivá z obnoviteľných zdrojov 

nebiologického pôvodu“ sú iné kvapalné 

alebo plynné palivá ako biopalivá, ktorých 

energetický obsah pochádza z iných 

obnoviteľných zdrojov energie ako 

biomasa a ktoré sa používajú v doprave; 

s) „kvapalné a plynné motorové 

palivá z obnoviteľných zdrojov 

nebiologického pôvodu“ sú kvapalné alebo 

plynné palivá, ktoré sú používané v 

doprave, iné ako biopalivá, ktorých 

energetický obsah pochádza z iných 

obnoviteľných zdrojov energie ako 

biomasa, pričom sa z okolitého ovzdušia 

zachytáva všetka surovina s obsahom 

uhlíka; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie by sa nemalo vzťahovať na priemyselné zachytávanie a opätovné používanie 

surovín, pretože uhlík nebude nevyčerpateľný. Zmena vymedzenia pojmu kvapalných 

a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu súvisí s článkom 

25, kde sa môže započítať do novej povinnosti začlenenia. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Pozmeňujúci návrh  292 

Adina-Ioana Vălean 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ee 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ee) „moderné biopalivá“ sú biopalivá, 

ktoré sú vyrábané zo surovín uvedených v 

časti A prílohy IX; 

ee) „moderné biopalivá“ sú biopalivá, 

ktoré sú vyrábané z odpadových a 

zvyškových surovín uvedených v časti A 

prílohy IX, ktoré sú v súlade so zásadou 

hierarchie odpadového hospodárstva a 

nemajú podľa regionálnej analýzy 

významný efekt premiestnenia alebo 

výrazné deformačné účinky na trhy s 

výrobkami, odpadom alebo zvyškami; 

Or. en 

 

 


