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11.1.2018 A8-0392/313 

Pozmeňujúci návrh  313 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 

 1a. Každý členský štát zabezpečí, aby 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo 

všetkých druhoch dopravy do roku 2030 

predstavoval najmenej 12 % konečnej 

spotreby energie v doprave v danom 

členskom štáte. V záujme dosiahnutia 

cieľa 12 % konečnej spotreby energie z 

obnoviteľných zdrojov energie členské 

štáty vyžadujú, aby dodávatelia palív s 

účinnosťou od 1. januára 2021 zahrnuli 

minimálny podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov, ako sa uvádza v článku 25. 

 Aby sa úspory emisií skleníkových plynov 

vyplývajúce z využívania biopalív a 

bioplynu mohli započítavať do tohto 

cieľa, musia byť v súlade s kritériami 

ustanovenými v článku 26 ods. 7 v 

porovnaní s fosílnymi palivami v súlade s 

metodikou uvedenou v článku 28 ods. 1. 

 Ak je príspevok biopalív vyrábaných z 

potravinových a krmivových plodín v 

členskom štáte nižší ako 2 %, a teda nie je 

dostatočný na pokrytie rozdielu medzi 

povinnosťou dodávateľov paliva a 12 % 

cieľom v oblasti dopravy, môže tento 

členský štát zodpovedajúcim spôsobom 

upraviť svoj strop stanovený v článku 7 

ods. 1 až do výšky najviac 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Pozmeňujúci návrh  314 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 4 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančná podpora pre elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov 

Podpora pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Pozmeňujúci návrh  315 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 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. Podľa článku 195 ZFEÚ a podľa 

jej článkov 107 a 108 môžu členské štáty 

na dosiahnutie alebo prekročenie cieľa 

Únie a vnútroštátnych cieľov stanovených 

v článku 3 uplatňovať systémy podpory. 

 Aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu 

trhov so surovinami, systémy podpory pre 

obnoviteľné zdroje z biomasy by mali byť 

navrhnuté tak, aby sa zabránilo podpore 

nevhodného využívania biomasy primárne 

na výrobu energie, ak existujú 

priemyselné a materiálne využitia s vyššou 

pridanou hodnotou, čo by mohlo zahŕňať 

prednostné využívanie odpadu a zvyškov. 

Členské štáty by mali zohľadňovať 

dostupné udržateľné dodávky biomasy. 

 Systémy podpory pre elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov musia byť založené 

na trhovom princípe tak, aby sa zabránilo 

narušeniu trhov s elektrinou, a musia 

zabezpečiť, aby výrobcovia brali do úvahy 

dodávky elektriny a dopyt po nej, ako aj 

možné náklady na integráciu systému či 
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obmedzenia siete. 

  

Or. en 



 

AM\1143310SK.docx  PE614.327v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.1.2018 A8-0392/316 

Pozmeňujúci návrh  316 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 7 – odsek 5 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 32 prijímať delegované akty, 

ktorými zmení zoznam surovín v častiach 

A a B prílohy IX s cieľom suroviny 

doplniť, ale nie ich vyňať. Každý 

delegovaný akt musí vychádzať z analýzy 

najnovšieho vedeckého a technického 

pokroku, ktorá zohľadní zásady hierarchie 

odpadového hospodárstva stanovené 

v smernici 2008/98/ES v súlade s 

kritériami Únie týkajúcimi sa trvalej 

udržateľnosti, a podporí záver, že daná 

surovina nespôsobuje dodatočný dopyt po 

pôde, podporí využívanie odpadu a 

zvyškov, pričom nespôsobí výrazné 

narušenie trhov pre (vedľajšie) produkty, 

odpady či zvyšky, prinesie značné úspory 

emisií skleníkových plynov v porovnaní 

s fosílnymi palivami a nespôsobí riziko 

negatívneho ovplyvnenia životného 

prostredia a biodiverzity. 

Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 32 prijímať delegované akty, 

ktorými zmení zoznam surovín v častiach 

A a B prílohy IX. Každý delegovaný akt 

musí vychádzať z analýzy najnovšieho 

vedeckého a technického pokroku, ktorá 

zohľadní zásady obehového hospodárstva, 

hierarchie odpadového hospodárstva 

stanovené v smernici 2008/98/ES v súlade 

s kritériami Únie týkajúcimi sa trvalej 

udržateľnosti, a podporí záver, že daná 

surovina nespôsobuje dodatočný dopyt po 

pôde, podporí využívanie odpadu a 

zvyškov, pričom nespôsobí výrazné 

narušenie trhov pre (vedľajšie) produkty, 

odpady či zvyšky, prinesie značné úspory 

emisií skleníkových plynov v porovnaní 

s fosílnymi palivami na základe posúdenia 

životného cyklu emisií a nespôsobí riziko 

negatívneho ovplyvnenia životného 

prostredia a biodiverzity. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Pozmeňujúci návrh  317 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 odseku 1 písmenách a), b) 

a c) iba vtedy, ak je vyrobená 

vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, 

ako je vymedzené v článku 2 ods. 34 

smernice 2012/27/EÚ, vyrobená v 

zariadeniach, ktoré boli 

pretransformované z elektrární na fosílne 

palivo, alebo ak je vyrobená za použitia 

vysoko efektívnej technológie výroby 

elektriny, ktorá zodpovedá najlepším 

dostupným technológiám – súvisiacej 

úrovni energetickej efektívnosti (BAT-

AEEL) podľa vymedzenia vo 

vykonávacom rozhodnutí (EÚ) č. 

2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Pozmeňujúci návrh  318 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10. Na účely uvedené v písmenách a), 

b) a c) odseku 1 môžu členské štáty v 

prípade biopalív zaviesť dodatočné 

požiadavky na udržateľnosť. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Pozmeňujúci návrh  319 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 VI – časť B – písmeno a – odsek 3 – písmeno a – rovnica 1  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ÚSPORY = (E F(t) – E B /E F(t)) 

 

ÚSPORY = (E F(t) – E B (t))/E F(t) 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Navrhovaný vzorec je matematicky nesprávny. Doteraz platný vzorec je matematicky správny: 

jeho výsledkom je bezrozmerný podiel, ktorý vyjadrený vo vzťahu k 100 % prináša 

percentuálne zníženie skleníkových plynov.  

Tento pozmeňujúci návrh sa neoddeliteľne spája s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi 

predloženými k ustanoveniam, ktoré Komisia upravila vo svojom návrhu. Tento pozmeňujúci 

návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými 

pozmeňujúcimi návrhmi. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Pozmeňujúci návrh  320 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

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 b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) pomerná časť biomasy v rámci 

miešaného komunálneho odpadu, ale nie 

separovaného odpadu z domácností, na 

ktorý sa vzťahujú ciele recyklácie podľa 

článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 
2008/98/ES; 

b) pomerná časť biomasy v rámci 

zvyškového komunálneho odpadu, 

povinnosti separovaného zberu vymedzené 

v smernici 2008/98/ES; 

Or. en 

 

 


