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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0392/321 

Pozmeňujúci návrh  321 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

 

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 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby ich 

vnútroštátne politiky vrátane systémov 

podpory boli navrhnuté tak, aby boli v 

súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice 2008/98/ES, a aby sa zabránilo 

významným deformačným účinkom na 

trhy s (vedľajšími) produktami, odpadom 

a zvyškami. Na tento účel členské štáty 

pravidelne prehodnocujú svoje 

vnútroštátne politiky a odôvodňujú 

prípadné odchýlky v správach 

požadovaných podľa článku 18 písm. c) 

nariadenia [riadenie]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Pozmeňujúci návrh  322 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

 

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 

obmedzenia siete. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/323 

Pozmeňujúci návrh  323 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

 

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 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Aby sa na účely uvedené v písmenách a), 

b) a c) tohto odseku zohľadnili biopalivá, 

biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené 

z odpadu a zvyškov, okrem 

poľnohospodárskych, akvakultúrnych, 

rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak 

spĺňajú kritériá úspor emisií skleníkových 

plynov uvedené v odseku 7. Toto 

ustanovenie sa vzťahuje aj na odpad 

a zvyšky, ktoré sa pred ďalším 

spracovaním na biopalivá, biokvapaliny 

a palivá z biomasy najprv spracujú na 

produkt. 

Aby sa na účely uvedené v písmenách a), 

b) a c) tohto odseku zohľadnili biopalivá, 

biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené 

z odpadu a zvyškov okrem 

poľnohospodárskych, akvakultúrnych, 

rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak 

spĺňajú kritériá úspor emisií skleníkových 

plynov uvedené v odseku 7. Ich výroba z 

odpadu a zvyškov, na ktorú sa vzťahuje 

smernica 2008/98/ES, musí byť však v 

súlade so zásadou hierarchie odpadového 

hospodárstva stanovenou v smernici 

2008/98/ES. Toto ustanovenie sa vzťahuje 

aj na odpad a zvyšky, ktoré sa pred ďalším 

spracovaním na biopalivá, biokvapaliny 

a palivá z biomasy najprv spracujú na 

produkt. 

Or. en 

 


