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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0392/296 

Pozmeňujúci návrh  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Článok 26 – odsek 5 – úvodná časť  

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. S cieľom minimalizovať riziká 

využívania výroby neudržateľnej lesnej 

biomasy musia spĺňať biopalivá, 

biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané 

z lesnej biomasy zohľadňované na účely 

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

tieto požiadavky: 

5. S cieľom minimalizovať riziká 

využívania výroby neudržateľnej lesnej 

biomasy musia spĺňať biopalivá, 

biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané 

z lesnej biomasy zohľadňované na účely 

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

výnimkou pňov a guľatiny, tieto 

požiadavky: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/297 

Pozmeňujúci návrh  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Článok 26 – odsek 8 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Elektrina z palív z biomasy vyrobená v 

zariadeniach s palivovou kapacitou rovnou 

alebo vyššou ako 20 MW sa zohľadňuje na 

účely uvedené v písmenách a), b) a c) 

odseku 1 iba vtedy, ak je vyrobená 

vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, 

ako je vymedzené v článku 2 ods. 34 

smernice 2012/27/EÚ. Na účely písmen a) 

a b) odseku 1 sa toto ustanovenie uplatňuje 

iba na zariadenia, ktoré začali prevádzku 

po [3 roky odo dňa prijatia tejto smernice]. 

Na účely písmena c) odseku 1 sa toto 

ustanovenie nedotýka verejnej podpory 

poskytnutej v rámci systémov schválených 

do [3 roky po dátume prijatia tejto 

smernice]. 

Elektrina z palív z biomasy vyrobená 

v zariadeniach s palivovou kapacitou 

rovnou alebo vyššou ako 20 MW sa 

zohľadňuje na účely uvedené v písmenách 

a), b) a c) odseku 1 iba vtedy, ak je 

vyrobená vysokoúčinnou kombinovanou 

výrobou, ako je vymedzené v článku 2 

ods. 34 smernice 2012/27/EÚ alebo ak je 

vyrobená v zariadeniach vyrábajúcich iba 

elektrinu, ktoré dosahujú čistú elektrickú 

účinnosť aspoň 40 % a nevyužívajú 

fosílne palivá. Na účely písmen a) a b) 

odseku 1 sa toto ustanovenie uplatňuje iba 

na zariadenia, ktoré začali prevádzku po [3 

roky odo dňa prijatia tejto smernice]. Na 

účely písmena c) odseku 1 sa toto 

ustanovenie nedotýka verejnej podpory 

poskytnutej v rámci systémov schválených 

do [1 rok po dátume prijatia tejto 

smernice]. 

 [Nahrádza pozmeňujúci návrh 250 

gestorského výboru.] 

Or. en 



 

AM\1143222SK.docx  PE614.327v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0392/298 

Pozmeňujúci návrh  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a. Každý členský štát zabezpečí, aby 

podiel energie z moderných biopalív, 

iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo 

surovín uvedených v prílohe IX, z 

kvapalných a plynných motorových palív z 

obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu, z palív vyrobených z 

recyklovaného uhlíka a z elektriny z 

obnoviteľných zdrojov predstavoval v 

roku 2030 vo všetkých druhoch dopravy 

najmenej 12 % konečnej spotreby energie 

v doprave členského štátu. 

 Členské štáty môžu rozhodnúť o zahrnutí 

príspevku až do výšky 2 % z palív, ktoré 

spĺňajú prahovú hodnotu úspory 

skleníkových plynov stanovenú v 

článku 26 ods. 7, do celkového podielu, 

pričom sa zohľadní stredná hodnota 

odhadovaných emisií zo surovín biopalív a 

biokvapalín vyplývajúcich z nepriamej 

zmeny využívania pôdy v časti A prílohy 

VIII, alebo sú certifikované ako biopalivá 

a biokvapaliny s nízkym rizikom 

nepriamej zmeny využívania pôdy. 

 [Nahrádza pozmeňujúci návrh 110 

gestorského výboru.] 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Pozmeňujúci návrh  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S účinnosťou od 1. januára 2021 členské 

štáty vyžadujú od dodávateľov palív, aby 

zahrnuli minimálny podiel energie 

z moderných biopalív, iných biopalív a 

bioplynu vyrábaných zo surovín 

uvedených v prílohe IX, z kvapalných 

a plynných motorových palív 

z obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu, z fosílnych palív vyrobených z 

odpadu a elektriny z obnoviteľných 

zdrojov do celkového množstva 

motorových palív, ktoré dodávajú na 

spotrebu alebo používanie na trh v 

priebehu kalendárneho roka. 

Aby členské štáty prispeli k cieľom Únie a 

vnútroštátnym cieľom konečnej spotreby 

energie z obnoviteľných zdrojov podľa 

článku 3, s účinnosťou od 1. januára 2021 

musia od dodávateľov palív požadovať, 

aby zahrnuli minimálny podiel energie z 

moderných biopalív, iných biopalív a 

bioplynu vyrábaných zo surovín 

uvedených v prílohe IX, z kvapalných a 

plynných motorových palív z 

obnoviteľných zdrojov nebiologického 

pôvodu, z palív vyrobených z 

recyklovaného uhlíka a elektriny z 

obnoviteľných zdrojov do celkového 

množstva motorových palív, ktoré 

dodávajú na spotrebu alebo používanie na 

trh v priebehu kalendárneho roka. 

 [Nahrádza pozmeňujúci návrh 216 

gestorského výboru.] 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/300 

Pozmeňujúci návrh  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Minimálny podiel sa v roku 2021 musí 

rovnať aspoň 1,5% a do roku 2030 sa musí 

zvýšiť minimálne na 6,8%, podľa 

trajektórie stanovenej v časti B prílohy X. 

V rámci tohto celkového podielu musí 

podiel moderných biopalív a bioplynu 

vyrábaných zo surovín uvedených v časti 

A prílohy IX predstavovať k 1. januáru 

2021 aspoň 0,5% motorových palív 

dodávaných na spotrebu alebo používanie 

na trh , a do roku 2030 sa musí zvýšiť na 

minimálne 3,6 %, podľa trajektórie 

stanovenej v časti C prílohy X. 

Minimálny podiel sa v roku 2021 musí 

rovnať aspoň 1,5% a do roku 2030 sa musí 

zvýšiť minimálne na 12%, podľa 

trajektórie stanovenej v časti B prílohy X. 

V rámci tohto celkového podielu musí 

podiel moderných biopalív a bioplynu 

vyrábaných zo surovín uvedených v časti 

A prílohy IX predstavovať k 1. januáru 

2021 aspoň 0,5% motorových palív 

dodávaných na spotrebu alebo používanie 

na trh , a do roku 2030 sa musí zvýšiť na 

minimálne 3,6 %, podľa trajektórie 

stanovenej v časti C prílohy X. 

Členské štáty môžu rozhodnúť o zahrnutí 

príspevku až do výšky 2 % z palív, ktoré 

spĺňajú prahovú hodnotu úspory 

skleníkových plynov stanovenú v 

článku 26 ods. 7, do celkového podielu, 

pričom sa zohľadní stredná hodnota 

odhadovaných emisií zo surovín biopalív a 

biokvapalín vyplývajúcich z nepriamej 

zmeny využívania pôdy v časti A prílohy 

VIII, alebo sú certifikované ako biopalivá 

a biokvapaliny s nízkym rizikom 

nepriamej zmeny využívania pôdy. 

 [Nahrádza pozmeňujúci návrh 217 

gestorského výboru.] 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Pozmeňujúci návrh  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Minimálny podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov dodávanej do 

leteckej dopravy sa riadi trajektóriou 

stanovenou v časti C prílohy X. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Pozmeňujúci návrh  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b – pododsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Na výpočet elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov dodávanej pre 

cestné vozidlá sa použije len elektrická 

energia z obnoviteľných zdrojov 

spotrebovaná na osobitných nabíjacích 

staniciach, ktorá sa bude považovať za 

päťnásobok energetického príkonu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nabíjanie na osobitných nabíjacích staniciach predstavuje menej ako 20 % elektrickej energie 

spotrebovanej elektrickými vozidlami. Aby táto smernica stimulovala elektrifikáciu cestnej dopravy, v 

prípade ktorej sa spotrebitelia domnievajú, že nedostatočná nabíjacia infraštruktúra je obmedzujúcim 

faktorom predaja elektrických vozidiel (EV), elektrická energia pre cestné vozidlá by sa mala pripisovať 

na účet osobitných nabíjacích staníc a podliehať multiplikačnému faktoru, ktorý odráža ale 

nenadhodnocuje celkovú spotrebu elektrickej energie použitej EV. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Pozmeňujúci návrh  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Príloha IX – časť A – písmeno h 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(h) talový olej a decht z talového oleja. (h) decht z talového oleja. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Pozmeňujúci návrh  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

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

 

Návrh smernice 

Príloha IX – časť A – písmeno q 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(q) iný lignocelulózový materiál, ako 

sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku 

písm. r), okrem piliarskych a dyhárenských 

výrezov; 

(q) iný lignocelulózový materiál, ako 

sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku 

písm. r), okrem piliarskych a dyhárenských 

výrezov a priemyselnej celulózy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s kritériom udržateľnosti v článku 26. 

 


