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14.12.2020 B9-0401/6

Pozmeňujúci návrh 6
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0401/2020
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže vodná energia má obrovský 
potenciál dekarbonizovať výrobu 
elektrickej energie, a preto prispieva 
k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energetiky podľa Parížskej dohody; 
keďže v porovnaní s elektrickou energiou 
vyrábanou z veternej a solárnej energie je 
vodná energia menej volatilná, a preto 
pomáha udržiavať konštantné dodávky 
energie a stabilitu sietí; keďže 
prečerpávacie vodné elektrárne predstavujú 
viac než 90 %24 kapacity na uskladňovanie 
energie v EÚ; keďže Európska únia by sa 
mala zapojiť do vodohospodárskych 
projektov šetrných k životnému prostrediu, 
ktoré zároveň nepredstavujú významné 
ohrozenie zdravia miestnych komunít;

____________________
24 Štúdia Komisie z marca 2020 
o skladovaní energie – Contribution to the 
security of the electricity supply in Europe 
(Prispievanie k bezpečnosti dodávok 
elektrickej energie v Európe), s. 20.

V. keďže vodná energia má potenciál 
dekarbonizovať do určitej miery výrobu 
elektrickej energie, a preto môže prispieť 
k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energetiky podľa Parížskej dohody; 
keďže vodnú energiu je potrebné vnímať 
holistickým spôsobom vrátane jej účinkov 
na hydromorfologické podmienky a 
biotopy; keďže v porovnaní s elektrickou 
energiou vyrábanou z veternej a solárnej 
energie je vodná energia menej volatilná, 
a preto pomáha udržiavať konštantné 
dodávky energie a stabilitu sietí; keďže 
prečerpávacie vodné elektrárne predstavujú 
viac než 90 %24 kapacity na uskladňovanie 
energie v EÚ; keďže Európska únia by 
mala podporovať členské štáty, ktoré sa 
zapájajú do  projektov týkajúcich sa 
vodnej energie šetrných k životnému 
prostrediu, ktoré zároveň nepredstavujú 
významné ohrozenie zdravia miestnych 
komunít;

____________________
24 Štúdia Komisie z marca 2020 
o skladovaní energie – Contribution to the 
security of the electricity supply in Europe 
(Prispievanie k bezpečnosti dodávok 
elektrickej energie v Európe), s. 20.
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14.12.2020 B9-0401/7

Pozmeňujúci návrh 7
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0401/2020
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. trvá na tom, že pri posudzovaní 
vplyvu vodných zariadení na životné 
prostredie je potrebný holistický prístup 
vrátane spoločenského prínosu 
k poskytovaniu elektriny bez emisií 
a prispievania k zabezpečeniu dodávok 
energie prostredníctvom vodnej energie 
a prečerpávacích vodných elektrární; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje veľký prínos 
elektrickej energie vyrábanej vo vodných 
elektrárňach k dosiahnutiu cieľov EÚ 
v oblasti klímy a energetiky 
a k dosiahnutiu záväzkov EÚ podľa 
Parížskej dohody; uznáva, že existujú 
spôsoby a technológie na zníženie vplyvu 
na životné prostredie a voľne žijúce vodné 
živočíchy; poukazuje na to, že existuje 
veľký potenciál zvýšiť účinnosť 
existujúcich riečnych elektrární;

28. trvá na tom, že pri posudzovaní 
vplyvu vodných zariadení na životné 
prostredie je potrebný holistický prístup, 
pri ktorom sa budú zohľadňovať aj 
spoločenský prínos k poskytovaniu 
elektriny bez emisií, prispievanie 
k zabezpečeniu dodávok energie 
prostredníctvom vodnej energie 
a prečerpávacích vodných elektrární a 
nepriaznivé účinky na povrchové vody a 
biotopy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
elektrická energia vyrábaná vo vodných 
elektrárňach môže prispieť k dosiahnutiu 
cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky a 
k dosiahnutiu záväzkov EÚ podľa 
Parížskej dohody, ale domnieva sa, že by 
sa to nemalo dosiahnuť na úkor 
povrchových vôd a ochrany biotopov; 
uznáva, že existujú spôsoby a technológie 
na zníženie vplyvu na životné prostredie 
a voľne žijúce vodné živočíchy; poukazuje 
na to, že existuje veľký potenciál zvýšiť 
účinnosť existujúcich riečnych elektrární;
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14.12.2020 B9-0401/8

Pozmeňujúci návrh 8
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0401/2020
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili synergie medzi politikami 
v oblasti vodného hospodárstva 
a biodiverzity zavedením vhodných 
opatrení, vrátane požiadaviek na 
podávanie správ, usmernení a projektov 
s cieľom lepšie chrániť malé vodné 
útvary a podzemné ekosystémy v kontexte 
manažmentu povodí;
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