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11.1.2018 A8-0392/328 

Pozmeňujúci návrh  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

záväznými národnými cieľmi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Pozmeňujúci návrh  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 

rámec presadzovania energie z 

obnoviteľných zdrojov . Stanovuje sa v nej 

záväzný cieľ Únie pre celkový podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej 

konečnej energetickej 

spotrebe v roku 2030. Stanovujú sa v 

nej tiež pravidlá týkajúce sa finančnej 

podpory pre elektrinu vyrobenú z 

obnoviteľných zdrojov, vlastnej spotreby 

elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov, využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov v odvetviach 

výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej 

spolupráce medzi členskými štátmi a s 

tretími krajinami, potvrdení o pôvode, 

administratívnych postupov a 

informovania a odbornej prípravy. Touto 

smernicou sa stanovujú kritériá trvalej 

udržateľnosti a úspor emisií skleníkových 

plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá 

z biomasy . 

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 

rámec presadzovania energie z 

obnoviteľných zdrojov . Stanovuje sa v nej 

záväzný minimálny cieľ Únie pre celkový 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 

hrubej konečnej energetickej 

spotrebe v roku 2030. Členské štáty by 

mali kolektívne dosiahnuť tento cieľ Únie 

prostredníctvom záväzných národných 

cieľov. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá 

týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu 

vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, 

vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z 

obnoviteľných zdrojov, komunít 

vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov, využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov v odvetviach 

výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej 

spolupráce medzi členskými štátmi a s 

tretími krajinami, potvrdení o pôvode, 

administratívnych postupov, informovania 

a odbornej prípravy, ako aj prístupu 

energie z obnoviteľných zdrojov do 

elektrickej rozvodnej siete a infraštruktúry 

zásobovania teplom a chladom. Touto 

smernicou sa stanovujú kritériá trvalej 

udržateľnosti a úspor emisií skleníkových 

plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá 

z biomasy . 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Pozmeňujúci návrh  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Celkové záväzné ciele Únie na rok 2030 Celkové záväzné ciele Únie a záväzné 

národné ciele na rok 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Pozmeňujúci návrh  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty spoločne 

zabezpečujú, aby podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 

2030 predstavoval aspoň 27 %. 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 

podiel energie z obnoviteľných zdrojov 

vypočítaný v súlade s touto smernicou z 

jeho hrubej konečnej energetickej spotreby 

v roku 2030 predstavoval aspoň jeho 

celkový národný cieľ pre podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov energie v danom 

roku uvedený vo štvrtom stĺpci tabuľky 

v časti A prílohy I. Tieto záväzné národné 

ciele sú v súlade so záväzným cieľom 

Únie aspoň 35 % podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov energie na 

hrubej konečnej energetickej spotrebe 

Únie v roku 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Pozmeňujúci návrh  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Príspevky jednotlivých členských 

štátov do tohto celkového cieľa na rok 

2030 sa stanovujú a oznamujú Komisii v 

rámci ich integrovaných národných 

energetických a klimatických plánov v 

súlade s článkami 3 až 5 a článkami 9 až 

11 nariadenia [riadenie]. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Pozmeňujúci návrh  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia podporuje vysoké ambície 

členských štátov prostredníctvom 

vhodného rámca, ktorý bude obsahovať 

zlepšené využívanie finančných 

prostriedkov Únie, najmä finančných 

nástrojov, hlavne s cieľom znížiť náklady 

na kapitál pre projekty v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov. 

4. Komisia podporuje vysoké ambície 

členských štátov prostredníctvom 

vhodného rámca, ktorý bude obsahovať 

zlepšené využívanie finančných 

prostriedkov Únie, hlavne s cieľom znížiť 

náklady na kapitál pre projekty v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Pozmeňujúci návrh  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 18 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Zámerom členských štátov je 

rozvíjať vytváranie kvalitných pracovných 

miest v tomto odvetví. Na tento účel 

členské štáty spoločne so sociálnymi 

partnermi vypracujú globálnu stratégiu 

pre odbornú prípravu a rozvoj zručností 

v odvetví energie z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Pozmeňujúci návrh  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

14. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 32, 

ktorým sa stanovujú pravidlá na 

monitorovanie fungovania systému 

stanoveného v tomto článku. 

14. Členské štáty posúdia fungovanie 

svojich systémov potvrdení o pôvode a 

každé dva roky o tom podajú správu. Tieto 

správy sa zverejnia a budú obsahovať 

nezávislé hodnotenie ich prínosu k 

rozvoju spotreby energie z obnoviteľných 

zdrojov. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 32, 

ktorým sa stanovujú pravidlá na 

monitorovanie fungovania systému 

stanoveného v tomto článku. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Pozmeňujúci návrh  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 I  – časť A 

Text predložený Komisiou 

Národné celkové ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 20201. 

A. Národné celkové ciele 

 Podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov na hrubej konečnej 

spotrebe energie, 2005 (S2005) 

Cieľ týkajúci sa podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe v roku 

2020 (S2020) 

Belgicko 2,2 % 13 % 

Bulharsko 9,4 % 16 % 

Česká republika 6,1 % 13 % 

Dánsko 17,0 % 30 % 

Nemecko 5,8 % 18 % 

Estónsko 18,0 % 25 % 

Írsko 3,1 % 16 % 

Grécko 6,9 % 18 % 

Španielsko 8,7 % 20 % 

Francúzsko 10,3 % 23 % 

Chorvátsko 12,6%  20 %  

Taliansko 5,2 % 17 % 

Cyprus 2,9 % 13 % 

Lotyšsko 32,6 % 40 % 

Litva 15,0 % 23 % 

Luxemburg 0,9 % 11 % 

Maďarsko 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Holandsko 2,4 % 14  % 

Rakúsko 23,3 % 34 % 

Poľsko 7,2 % 15 % 

Portugalsko 20,5 % 31 % 

                                                 
1 Aby bolo možné dosiahnuť národné ciele stanovené v tejto prílohe, zdôrazňuje sa, že v usmerneniach o 

štátnej pomoci na ochranu životného prostredia sa uznáva trvalá potreba vnútroštátnych mechanizmov 

na podporu energie z udržateľných zdrojov. 



 

AM\1143327SK.docx  PE614.327v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Rumunsko 17,8 % 24 % 

Slovinsko 16,0 % 25 % 

Slovenská 

republika 

6,7 % 14 % 

Fínsko 28,5 % 38 % 

Švédsko 39,8 % 49% 

Spojené 

kráľovstvo 

1,3 % 15 % 

 

Pozmeňujúci návrh 

Národné celkové ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 20301. 

A. Národné celkové ciele 

 Podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov na hrubej konečnej 

spotrebe energie, 2005 (S2005) 

Cieľ týkajúci sa podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov energie 

na hrubej konečnej energetickej 

spotrebe v roku 2030 (S2030) 

Belgicko 2,2 % 26 % 

Bulharsko 9,4 % 29 % 

Česká republika 6,1 % 26 % 

Dánsko 17,0 % 45 % 

Nemecko 5,8 % 34 % 

Estónsko 18,0 % 38 % 

Írsko 3,1 % 33 % 

Grécko 6,9 % 33 % 

Španielsko 8,7 % 36 % 

Francúzsko 10,3 % 38 % 

Chorvátsko   12,6%   34 % 

Taliansko 5,2 % 32 % 

Cyprus 2,9 % 27 % 

Lotyšsko 32,6 % 52 % 

Litva 15,0 % 38 % 

Luxemburg 0,9 % 24 % 

Maďarsko 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Holandsko 2,4 % 29 % 

Rakúsko 23,3 % 48 % 

Poľsko 7,2 % 28 % 

Portugalsko 20,5 % 46 % 

Rumunsko 17,8 % 39 % 

Slovinsko 16,0 % 38 % 

Slovenská 

republika 6,7 % 27 % 

                                                 
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State 

aid guidelines for environmental protection recognise the continued need for national mechanisms of 

support for the promotion of energy from renewable sources. 
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Fínsko 28,5 % 50 % 

Švédsko 39,8 % 63 % 

Spojené 

kráľovstvo 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


