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11.1.2018 A8-0392/324 

Pozmeňujúci návrh  324 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

Fredrick Federley 

v mene skupiny ALDE 

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 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Preto je vhodné stanoviť záväzný 

cieľ Únie, že podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 

27 %. Členské štáty by mali, 

prostredníctvom procesu riadenia 

stanovenom v nariadení [riadenie], 

definovať svoj prínos k splneniu tohto 
cieľa v rámci svojich integrovaných 

národných plánov v oblasti energetiky a 

klímy. 

(7) Preto je vhodné stanoviť záväzný 

cieľ Únie, že podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 

35 %, pričom tento cieľ bude sprevádzaný 

národnými cieľmi. Členské štáty by mali 

len vo výnimočných prípadoch mať 

možnosť odchýliť sa od tejto 

predpokladanej úrovne svojho cieľa o 

maximálne 10 % v prípade riadne 

odôvodnených, merateľných a 

overiteľných okolností, a to na základe 

objektívnych a nediskriminačných kritérií. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Pozmeňujúci návrh  325 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 aa 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

aa) „samospotrebiteľ energie z 

obnoviteľných zdrojov“ je aktívny 

zákazník, podľa vymedzenia v smernici 

[smernica o spoločných pravidlách pre 

vnútorný trh s elektrinou], ktorý 

spotrebúva a môže uskladňovať a predávať 

elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorá je 

vyrábaná v rámci jeho priestorov, vrátane 

bytových domov, obchodného alebo 

zdieľaného miesta služby alebo uzavretej 

distribučnej sústavy za predpokladu, že pre 

samospotrebiteľov energie z obnoviteľných 

zdrojov iných než domácnosti tieto činnosti 

nepredstavujú ich hlavnú obchodnú alebo 

podnikateľskú činnosť; 

aa) „samospotrebiteľ energie 

z obnoviteľných zdrojov“ je aktívny 

zákazník alebo skupina spoločne 

konajúcich zákazníkov podľa vymedzenia 

v smernici [smernica o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou], 

ktorý alebo ktorá spotrebúva a môže 

uskladňovať a predávať elektrinu 

z obnoviteľných zdrojov vyrábanú v rámci 

jeho či jej priestorov, a to vrátane bytových 

domov, obytnej oblasti, obchodného, 

priemyselného alebo spoločného miesta 

služby, v rovnakej uzavretej distribučnej 

sústave, alebo na samostatných miestach 

prostredníctvom zriadenia a prevádzky 

virtuálnych spoločných systémov. Pre 

samospotrebiteľov energie z obnoviteľných 

zdrojov iných než domácnosti tieto činnosti 

nesmú predstavovať ich hlavnú obchodnú 

alebo podnikateľskú činnosť; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Pozmeňujúci návrh  326 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

José Blanco López 

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 19 – odsek 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

13. Keď dodávatelia energie uvádzajú 

na trh pre zákazníkov energiu z 

obnoviteľných zdrojov alebo 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby s 

odkazom na environmentálne alebo iné 

výhody energie z obnoviteľných zdrojov 

alebo vysokoúčinnej kombinovanej 

výroby, členské štáty od týchto 

dodávateľov energie požadujú, aby použili 

potvrdenia o pôvode na informovanie o 

množstve alebo podiele energie z 

obnoviteľných zdrojov alebo 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby. 

13. Keď dodávatelia energie uvádzajú 

na trh pre zákazníkov energiu z 

obnoviteľných zdrojov alebo 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby s 

odkazom na environmentálne alebo iné 

výhody energie z obnoviteľných zdrojov 

alebo vysokoúčinnej kombinovanej 

výroby, členské štáty od týchto 

dodávateľov energie požadujú, aby použili 

potvrdenia o pôvode na informovanie o 

množstve alebo podiele energie z 

obnoviteľných zdrojov alebo 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby.  

Členské štáty zavedú vhodné mechanizmy, 

ktoré výrobcom energie umožnia 

preukázať, že elektrina bola vyrobená v 

zariadeniach obnoviteľnej energie, ktoré 

sú nové a doplnkové. 

Na tento účel poskytnú členské štáty 

potvrdenie o pôvode pre elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov energie, ako je 

potvrdenie o pôvode plus, ak sú splnené 

tieto podmienky: 

a) koncový dátum výroby nie je viac ako 

desať rokov po dátume, kedy bolo 

zariadenie pripojené do sústavy; a 

b) zariadenie nevyužívalo národný systém 

podpory. 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Pozmeňujúci návrh  327 

Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a a) boli oprávnení zriadiť a 

prevádzkovať virtuálne spoločné systémy 

pre spotrebu, skladovanie a predaj 

elektriny vyrobenej na samostatných 

miestach; 

 (Ak sa tento pozmeňujúci návrh prijme, 

mal by sa umiestniť medzi pozmeňujúce 

návrhy 180 a 181). 

Or. en 

 


