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Pozmeňujúci návrh 1
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Citácia 2a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na cieľ Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja č. 7 "Zabezpečiť prístup 
k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej 
a modernej energii pre všetkých",

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 19. februára 2019 s názvom Európska 
dátová stratégia [COM(2020)0066],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a - so zreteľom na iniciatívu v 
oblasti udržateľnej a inteligentnej 
plynárenskej infraštruktúry pre Európu, 
ktorú začalo rumunské predsedníctvo 
Rady EÚ v Bukurešti 1. a 2. apríla 2019,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Citácia 18a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na informačný 
dokument Európskeho dvora audítorov o 
podpore EÚ na uskladňovanie energie 
(Prehľad EDA č. 04/2019),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Citácia 19a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 
28. novembra 2019 o konferencii OSN 
o zmene klímy 2019 v Madride, 
Španielsko (COP25),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Parlament, Európska rada a 
Komisia schválili cieľ nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 

A. keďže cieľ nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v EÚ do roku 2050, 
ktorý schválili Parlament, Európska rada 
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2050 v súlade s cieľmi Parížskej dohody; a Komisia v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody, je nehospodárny, technicky 
nemožný a ekologicky nevhodný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže čoraz viac vedeckých 
dôkazov poukazuje na to, že EÚ by sa 
mala usilovať o dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva najneskôr do 
roku 2040, aby sa zabránilo najhorším 
vplyvom zmeny klímy; keďže najnovšie 
modely využívajúce 100 % energie z 
obnoviteľných zdrojov1a ukázali, že 
dosiahnutie klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2040 nákladovo 
efektívnym spôsobom je možné;
_________________
1a SolarPower Europe a LUT University, 
100 % obnoviteľná Európa. Ako 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
energetického systému Európy do roku 
2050 (Renewable Europe. How To Make 
Europe’s Energy System Climate-Neutral 
Before 2050), 2020, Brusel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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A a. keďže podľa odhadov Komisie 
bude musieť byť EÚ schopná uskladniť 
šesťnásobne viac energie než v 
súčasnosti, ak chce dosiahnuť nulovú 
bilanciu emisie skleníkových plynov do 
roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže cieľ dosiahnuť klimaticky 
neutrálne hospodárstvo je nemožný, 
pretože systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie je hospodársky, 
technicky a environmentálne 
neuskutočniteľný; keďže mnohé krajiny 
EÚ majú zásoby uhlia a zemného plynu, 
ktoré sa využívajú v najmodernejších 
elektrárňach na výrobu elektriny a 
zaručujú stabilitu siete, bezpečnosť 
dodávok a environmentálnu 
kompatibilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje cenovo 
dostupný a efektívny energetický prechod 
od fosílnych palív na základe nákladovo 
efektívnych technológií na nízkouhlíkový 
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systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie, čím sa zabezpečia 
prijateľné ceny pre spotrebiteľov a 
priemysel v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
urýchlený energetický prechod od 
fosílnych palív na vysoko energeticky 
účinný systém v plnej miere založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie; keďže 
rýchly, inkluzívny a spravodlivý prechod 
si vyžaduje výraznú aktívnu účasť 
občanov v rámci energetického systému, 
teda aktívnych spotrebiteľov, občianske 
energetické spoločenstvá, 
samospotrebiteľov energie z 
obnoviteľných zdrojov a komunity 
vyrábajúce energiu z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje cenovo 
dostupný a nákladovo efektívny prechod 
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systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

od systému založeného prevažne na 
fosílnych palivách na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje naliehavý energetický 
prechod od fosílnych palív na vysoko 
energeticky účinný systém v plnej miere 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
vysoko energeticky účinný systém 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Clara Ponsatí Obiols
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie a na decentralizovanej 
výrobe energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje 
energetický prechod od fosílnych palív na 
klimaticky neutrálny systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov energie, ako je veterná a solárna 
energia, je prerušovaná a kolísavá; keďže 
obnoviteľné zdroje energie nie sú vhodné 
pre centralizovanú sieť striedavého 
prúdu, pretože ich nie je možné riadiť ani 
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pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt; použiť na základný odber, a tak vážnym 
spôsobom ohrozujú bezpečnosť dodávok a 
stabilitu sústavy; keďže v prípade, že sa 
podiel obnoviteľných zdrojov energie, a to 
najmä veternej a solárnej energie, v 
celkových dodávkach elektriny zvýši, bude 
si ich integrácia do predtým riadne 
fungujúcej elektrizačnej sústavy 
vyžadovať čoraz vyššie neprijateľné 
náklady; keďže táto situácia bude 
pretrvávať najmenej dovtedy, kým nebudú 
k dispozícii vhodné zariadenia na 
uskladňovanie elektriny s potrebnou 
kapacitou; keďže dokonca aj bez ohľadu 
na uvedené skutočnosti je 
uskutočniteľnosť sporná kvôli 
potrebnému hospodárskemu a 
obchodnému úsiliu, spotrebe zdrojov a 
súvisiacim škodlivým vplyvom na životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná a 
solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt;

C. keďže obnoviteľné zdroje 
elektrickej energie, ako sú geotermálna 
energia, vodná energia a energia z 
biomasy, môžu zabezpečiť kapacitu 
základného odberu a iné obnoviteľné 
zdroje elektrickej energie, ako je veterná a 
solárna energia, sú prerušované a 
variabilné; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt;

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna FV energia, je prerušovaná a 
variabilná a ich integrácia do elektrizačnej 
sústavy si vyžaduje väčšiu pružnosť, 
pokiaľ ide o ponuku a dopyt a výhľadovú 
integračnú stratégiu pre sektor 
energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt;

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov energie, ako je veterná a solárna 
energia, je prerušovaná a variabilná; keďže 
integrácia variabilných obnoviteľných 
zdrojov energie do elektrizačnej sústavy si 
vyžaduje väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o 
ponuku a dopyt, pričom sa zachová zásada 
oddelenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt;

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt, v 
záujme stabilizovania elektrizačnej 
sústavy a zabránenia extrémnemu 
kolísaniu cien s cieľom zachovať 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie; keďže táto väčšia pružnosť si 
vyžaduje viac zariadení na uskladňovanie 
energie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt;

C. keďže väčšina obnoviteľných 
zdrojov elektrickej energie, ako je veterná 
a solárna energia, je prerušovaná a 
variabilná; keďže integrácia variabilných 
obnoviteľných zdrojov energie do 
elektrizačnej sústavy si vyžaduje väčšiu 
pružnosť, pokiaľ ide o ponuku a dopyt, s 
cieľom zachovať zachovať bezpečnosť 
dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže v roku 2018 bol podiel 
elektriny na konečnej spotrebe energie v 
EÚ-28 len 20 % a keďže mnohé oblasti 
hospodárstva vrátane energeticky 
náročných chemických a priemyselných 
procesov budú v budúcnosti aj naďalej 
závislé od molekúl alebo nosičov 
termálnej energie; keďže v roku 2018 ešte 
vždy viac ako 60 % mixu elektrickej 
energie v EÚ-28 nepochádzalo z 
obnoviteľných zdrojov; keďže sa očakáva 
ďalšia elektrifikácia; keďže klimatická 
neutralita nemôže byť dosiahnutá len 
elektrifikáciou alebo dekarbonizáciou 
elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže nedostatok rozvinutej 
infraštruktúry v oblasti uskladňovania 
energie zhoršuje problém s prelievaním 
nadbytočnej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie inak než 
na základe dopytu v niektorých členských 
štátoch medzi hranicami do susedných 
zón, v ktorých tak hrozí kolaps elektrickej 
sústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Claudia Gamon
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v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže integrácia odvetví bude mať 
kľúčovú úlohu pri zvyšovaní pružnosti a 
efektívnosti sektora energetiky a pri 
znižovaní jeho uhlíkovej stopy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže plynárenská infraštruktúra 
je do veľkej miery dostupná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C b. keďže ďalší rozvoj dobre 
fungujúceho vnútorného trhu so zemným 
plynom a náležité vykonávanie stratégie 
EÚ v oblasti uskladňovania zemného 
plynu a skvapalneného zemného plynu 
prispejú k zvýšeniu bezpečnosti dodávok, 
diverzifikácii a efektívnosti energetickej 
sústavy; keďže súčasné uskladňovanie 
zemného plynu musí zohrávať ústrednú 
úlohu pri energetickej transformácii tým, 
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že poskytne cenovo prístupnú a bezpečnú 
energiu priemyslu a ľuďom v EÚ a 
umožní rýchle znížiť emisie skleníkových 
plynov nahradením ropy a uhlia, pokiaľ 
ide o výrobu energie, vykurovanie, 
priemysel a mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C b. keďže technológie na sezónne 
uskladňovanie tepelnej energie umožňujú 
uskladniť teplo a chlad na niekoľko 
mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C c. keďže zemný plyn má potrebné 
vlastnosti nosiča energie a možno ho 
prepravovať na dlhé vzdialenosti a 
uskladňovať vo veľkom rozsahu, pričom 
ho využívajú aj sektory konečnej spotreby, 
ktoré by bolo ťažké v plnej miere 
elektrifikovať; keďže zemný plyn treba 
uznať za dôležitú premosťujúcu 
technológiu, ktorá musí zohrávať dôležitú 
úlohu pri prechode na nízkouhlíkové 
hospodárstvo; keďže vodík má potenciál 
stať sa hlavným nosičom energie 21. 
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storočia a jeho prípadné zavádzanie by 
malo mať politickú podporu s dôrazom na 
výskum a vývoj na úrovni EÚ, ako aj na 
úrovni členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C c. keďže prečerpávacie vodné 
elektrárne predstavujú viac než 90 % 
kapacít na uskladňovanie energie v EÚ; 
keďže prečerpávacie vodné elektrárne 
zohrávajú významnú úlohu, pokiaľ ide o 
vyrovnávanie dopytu elektriny s jej 
ponukou, rozsiahle uskladňovanie s 
vysokou spätnou účinnosťou, ako aj 
krátkodobú a strednodobú pružnosť s 
veľkým rozsahom kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cd (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C d. keďže plynárenská infraštruktúra 
bude musieť zohrávať úlohu pri 
dekarbonizácii energetickej sústavy, a to 
tým, že sa pripraví na prepravu čoraz 
väčšieho podielu iných plynov než zemný 
plyn, ako napríklad vodík, biometán, 
syntetický metán, a že bude riešiť otázku 
vypúšťaných a prchavých emisií metánu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cd (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C d. keďže v roku 2018 bol podiel EÚ 
na svetovej výrobnej kapacite lítiovo-
iónových batériových článkov len 3 %, 
pričom podiel ázijsko-tichomorského 
regiónu bol 85 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ce (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C e. keďže akumulácia tepla môže 
predstavovať významnú príležitosť z 
hľadiska dekarbonizácie energetického 
sektora, a to absorpciou obnoviteľnej 
elektrickej energie tepelnými čerpadlami v 
priemyselnom rozsahu a využívaním 
biomasy alebo bioplynu, ako aj 
poskytovaním služieb pružnosti napríklad 
pre elektrizačnú sústavu s prevahou 
obnoviteľných zdrojov energie; keďže 
dobre izolované budovy, siete diaľkového 
vykurovania a vyhradené skladovacie 
zariadenia možno využiť na uskladnenie 
na rôzne časové obdobia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ce (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C e. keďže ekologické plyny, ako sú 
plyny vyrobené elektrolýzou s využitím 
elektriny z obnoviteľných zdrojov, 
poskytujú rozsiahle kapacity na sezónne 
uskladňovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cf (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C f. keďže existujúca plynárenská 
infraštruktúra má kapacity na 
uskladňovanie pre ekologické plyny, 
napríklad prepravné a rozvodné 
plynovody alebo podzemné zásobníky na 
sezónne uskladnenie, a tak sa 
optimalizácia existujúcich kapacít javí byť 
vhodnejšia než budovanie novej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cg (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C g. keďže batérie a iné 
decentralizované zariadenia na 
uskladňovanie energie, ako sú 
zotrvačníky, zabezpečujú nielen 
bezpečnosť dodávok, ale aj ekonomicky 
uskutočniteľnú infraštruktúru pre rýchle 
nabíjanie elektrických vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
uplatnili zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti, aby podporovali integráciu 
odvetví a používanie prepojovacích vedení 
a aby preskúmali potrebnú pružnosť 
sústavy vrátane svojho potenciálu v 
oblasti uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie, pokiaľ to je 
technicky a ekonomicky možné; 
poznamenáva, že kapacita prečerpávacích 
vodných elektrární v rámci EÚ je 
približne 2,6 TWh; pre porovnanie 
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poznamenáva, že v roku 2019 dosahovala 
výroba elektrickej energie v Nemecku 
približne 513 TWh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie; opakovane 
zdôrazňuje, že energia je verejým 
sociálnym statkom a že prioritou EÚ by 
malo byť zabezpečenie nepretržitých a 
neprerušovaných dodávok energie pri 
zaručení udržateľnosti životného 
prostredia a rovnakého prístupu k cenovo 
prístupnej energie pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie a aby vypracovali 
politické stratégie pre oblasť 
uskladňovania energie so zohľadnením 
všetkých vplyvov a prípadných rizík 
súvisiacich s výrobou, uskladňovaním, 
prepravou, inštaláciou, prevádzkou a 
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vyradením z prevádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie, a to najmä v 
súvislosti s ich príspevkom ku klimatickej 
neutralite, a aby na základe toho 
vypracovali stratégiu pre oblasť 
uskladňovania energie v súlade s 
politikami a usmerneniami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie a aby určili 
politickú stratégiu v oblasti uskladňovania 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby v rámci komplexnej stratégie 
preskúmali potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie;

1. vyzýva členské štáty, aby plne 
preskúmali svoj potenciál v oblasti 
uskladňovania energie a aby si vymieňali 
osvedčené postupy, ktoré rozvíjajú oblasť 
uskladňovania energie a prispievajú k nej;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 45
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu pre centrálnu sústavu 
striedavého prúdu s potrebným rozšírením 
elektrární s cieľom zvýšiť stabilitu 
sústavy, bezpečnosť dodávok a 
hospodárnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
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Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 47
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie; nabáda Komisiu, aby zvážila 
všetky spôsoby uskladňovania energie 
vrátane batérií, prečerpávacích vodných 
elektrární, zotrvačníkov, palivových 
článkov a akumulácie tepla a aby pritom 
zaujala prístup otvorený technológiám, 
keďže rôzne technológie uskladnenia 
môžu byť využívané rôznym spôsobom, 
ako je napríklad dlhodobé a krátkodobé 
uskladňovanie a uplatnenie v priemysle, 
doprave alebo domácnostiach; 
poznamenáva, že stratégia by mala riešiť 
aktuálny nedostatok kapacít pre dlhodobé 
uskladnenie; nabáda tiež Komisiu, aby v 
rámci stratégia navrhla spôsoby podpory 
výskumu, vývoja, inovácií a dostatočných 
investícií v oblasti uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania energie 
s cieľom umožniť prechod na energeticky 
vysoko účinné hospodárstvo v plnej miere 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, a to predovšetkým vrátane 
potenciálu v oblasti uskladňovania 
energie a pružnosti malého rozsahu na 
okresnej úrovni, ako aj cezhraničných 
prepojení a integrácie odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania energie 
v rámci inteligentnej integrácie odvetví a 
aby pritom zohľadníla krátkodobé a 
dlhodobé hľadisko a úzko spolupracovala 
so súkromným sektorom a výskumnými a 
inovačnými zoskupeniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie, ktorá by bola založená na zásade 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
ktorá by podporila cieľ v oblasti 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie, pričom zohľadní rozsah nákladov 
v EUR/MWh na výstavbu a prevádzku 
príslušnej technológie na uskladňovanie 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania 
energie;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu uskladňovania energie 
na základe vedeckých dôkazov a 
konzultácií s technickými expertmi a 
výskumníkmi, ktorí sa špecializujú na túto 
oblasť;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 53
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. domnieva sa najmä, že táto 
stratégia by mala stanoviť potrebné 
opatrenia na zlepšenie cezhraničnej 
koordinácie, znížiť regulačné zaťaženie 
pre vstup na trh, prístup ku kapitálu, 
zručnostiam a surovinám pre batériové 
technológie s cieľom podporiť 
konkurencieschopnosť európskeho trhu a 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje veľký potenciál 
inovatívnych riešení v oblasti 
uskladňovania energie v rámci odvetví, a 
to najmä elektrifikácie dopravy a mobility; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém 
stimulov pre investovanie do výskumu, 
výroby a potrebného zavádzania 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií 
uskladňovania, pričom sa zohľadní aspoň 
ťažba a/alebo produkcia surovín, výrobný 
proces, doprava a prípadne proces 
recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
túto stratégiu tak, aby obsahovala aspoň: 
mapovanie existujúcich a budúcich 
technológií na uskladňovanie energie a 
komplexnú analýzu ich relatívneho 
prínosu k energeticky vysoko účinnému 
systému založenému výlučne na 
obnoviteľných zdrojoch energie, a to aj v 
súlade s prístupom integrácie odvetví; 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu rôznych riešení 
uskladňovania, pričom sa zohľadní aspoň 
ťažba a/alebo produkcia surovín, výrobný 
proces, doprava a prípadne proces 
recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
túto stratégiu vrátane komplexnej analýzy 
skutočnej potreby, uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a proces recyklácie, ako aj 
energetické straty rôznych možností 
uskladňovania a prírodné geografické 
obmedzenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
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Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií 
uskladňovania, pričom sa zohľadní aspoň 
ťažba a/alebo produkcia surovín, výrobný 
proces, doprava a prípadne proces 
recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá, ktorá v 
koordinácii s členskými štátmi vypracuje 
komplexnú stratégiu zohľadňujúcu všetky 
relevantné energetické, environmentálne, 
klimatické, technologické a sociálno-
ekonomické aspekty, ako aj aspekty 
výroby;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 58
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
aspektov súvisiacich s trhom a službami, 
okrem iného aj ťažby a/alebo produkcie 
surovín, výrobného procesu, dopravy a 
prípadne procesu recyklácie a údržby; 
osobitná skupina by mala tiež posúdiť 
potenciál rôznych technológií a riešení 
uskladňovania s cieľom vytvoriť miestny 
hodnotový reťazec a trhovo orientované 
obchodné modely zabezpečujúce nové 
pracovné miesta a služby v Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
ktorá bude riešiť aj regulačné bariéry, 
ktorým čelia prelomový výskum a 
inovácie, pričom sa zohľadní aspoň ťažba 
a/alebo produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a proces recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk



PE650.683v01-00 30/174 AM\1204565SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie;

3. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
pracovnú skupinu zahŕňajúcu všetky 
príslušné generálne riaditeľstvá s cieľom 
vypracovať túto stratégiu vrátane 
komplexnej analýzy uhlíkovej stopy a 
životného cyklu technológií uskladňovania, 
pričom sa zohľadní aspoň ťažba a/alebo 
produkcia surovín, výrobný proces, 
doprava a prípadne proces recyklácie, ako 
aj získavanie komponentov a zapojenie 
európskych priemyselných aktérov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. s poľutovaním konštatuje, že ciele 
v oblasti energetického prepojenia EÚ na 
rok 2020 zďaleka nie sú v niektorých 
členských štátoch splnené napriek 
skutočnej snahe a je hlboko znepokojený, 
že tieto členské štáty pravdepodobne 
zostanú nepripojené k európskym 
sústavám alebo dosiahnu prepojenie len 
pomocou neprimeraných investičných 
nákladov; preto majú technológie na 
uskladňovanie energie zásadný význam a 
treba poskytovať v tejto oblasti pomoc, a 
to najmä najzraniteľnejším členským 
štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63



AM\1204565SK.docx 31/174 PE650.683v01-00

SK

Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. vyzýva Komisiu, aby v 
pripravovaných legislatívnych návrhoch 
týkajúcich sa uskladňovania energie 
objasnila úlohu a zodpovednosť aktérov v 
rámci energetického hodnotového 
reťazca, pokiaľ ide o tvorbu, 
zodpovednosť a riadenie, pričom 
zohľadní rôzne riešenia (od domácich 
batérií, batérií v rámci samostatných 
energetických systémoch, domáceho 
uskladňovania tepla, technológie 
energetického prepojenia vozidla a siete, 
uskladňovania v prečerpávacích vodných 
elektrárňach a reakcie na strane spotreby) 
a aspekty súvisiace s nákladmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
analyzovala energetickú kapacitu, 
elektrickú kapacitu, dobu uskladňovania, 
kapitálové výdavky, prevádzkové výdavky, 
efektívnosť spätného toku a konverzie 
existujúcich zariadení a projektov na 
uskladňovanie a aby zapracovala tieto 
údaje do modelovania energetickej 
sústavy v rámci posudzovania politických 
možností, pričom zohľadní hodinové 
vplyvy s cieľom správne odhadnúť 
aktuálne a budúce potreby pružnosti 
systému a prínos uskladňovania k 
takémuto modelovaniu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. poznamenáva, že sa očakáva, že 
elektrické vozidlá budú mať do roku 2040 
uskladňovaciu kapacitu na úrovni 
polovice súčasnej dennej spotreby 
elektriny; zdôrazňuje, že využitie tejto 
kapacity je kľúčové a že inteligentné 
nabíjanie a nabíjanie pomocou 
energetického prepojenia vozidla a siete 
musí byť dostupné vo všetkých vozidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili súdržnosť a predišli 
súbehu právnych predpisov na európskej, 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že nákladovo efektívna 
transformácia energetiky na nízkouhlíkový 
systém založený z veľkej časti na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú a 
optimalizovanú elektrizačnú a 
plynárenskú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania energie pre 
elektróny a molekuly, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom poskytovať 
bezpečné, cenovo dostupné a udržateľné 
dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinuté energetické 
sústavy a moderné technológie 
uskladňovania energie pre elektróny a 
molekuly, záložnú výrobu a riadenie 
dopytu s cieľom poskytovať bezpečné, 
cenovo dostupné a udržateľné dodávky 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že spravodlivá, 
efektívna a účinná transformácia 
energetiky na produktívny systém, ktorý 
optimalizuje využívanie obnoviteľných 
primárnych zdrojov energie na výrobu 
elektriny, si vyžaduje vyváženú, v rámci 
Európy prepojenú a ekonomicky 
optimalizovanú elektrizačnú sústavu, a že 
tento systém musí byť založený na 
moderných technológiách uskladňovania 
energie s rozšírenou kapacitou 
uskladňovania, čo si vyžaduje priamu 
verejnú reguláciu tohto odvetvia 
demokratickými orgánmi verejnej moci s 
cieľom zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné 
dodávky energie za ceny, ktoré sú zo 
sociálno-ekonomického hľadiska 
dostupné pre domácich spotrebiteľov a 
konkurencieschopné z hľadiska spotreby 
podnikov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 71
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na energeticky vysoko účinný 
systém založený výlučne na obnoviteľných 
zdrojoch energie si vyžaduje uplatnenie 
zásady prvoradosti energetickej 
efektívnosti, masívne rozšírenie 
využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
posilnenie postavenia spotrebiteľov, 
nerušené cenové signály, inteligentnú 
energetickú sieť a dobre rozvinutú 
elektrizačnú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania a 
zabezpečovania pružnosti vrátane 
riadenia dopytu s cieľom zabezpečiť 
nákladovú efektívnosť, účasť a 
bezpečnosť siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Simona Bonafè, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú a inteligentnú 
elektrizačnú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania energie, 
záložnú výrobu a riadenie dopytu s cieľom 
zabezpečiť stále dodávky energie; uznáva 
kľúčovú úlohu digitalizácie pri budovaní 
väčšej, decentralizovanej a integrovanej 
energetickej sústavy a v konečnom 
dôsledku pri dosiahnutí energetickej 
transformácie;



PE650.683v01-00 36/174 AM\1204565SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje inovatívne prístupy vo výskume, 
dobre rozvinutú a inteligentnú 
elektrizačnú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania energie, 
záložnú výrobu a riadenie dopytu s cieľom 
zabezpečiť stále dodávky energie; vyzýva 
preto Komisiu, aby v rámci programu 
Horizont Európa naďalej poskytovala 
podporu výskumu v oblasti uskladňovania 
energie vrátane nových a vznikajúcich 
alternatívnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na vysoko energeticky účinny 
systém založený výlučne na obnoviteľných 
zdrojoch energie si vyžaduje dobre 
rozvinutú, optimalizovanú a inteligentnú 
elektrizačnú sústavu, inteligentný súbor 
obnoviteľných zdrojov energie a 
pružnosti, ako sú moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
zdroje riadenia na strane dopytu s cieľom 
zabezpečiť stále dodávky energie a znížiť 
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potrebu záložnej výroby energie z 
fosílnych zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinuté energetické 
sústavy a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť 
bezpečné, cenovo prístupné a udržateľné 
dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, silnú 
decentralizovanú výrobu schopnú 
prispôsobiť sa poveternostným 
podmienkam, záložnú výrobu a riadenie 
dopytu s cieľom zabezpečiť stále dodávky 
energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na cenovo 
prístupných, nákladovo efektívnych a 
stabilných obnoviteľných zdrojoch energie 
si vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, ako sú mikrosiete, 
záložnú výrobu a riadenie dopytu s cieľom 
zabezpečiť stále dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
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Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Nicolás González 
Casares, Robert Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na klimaticky neutrálny systém 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie si vyžaduje dobre rozvinutú 
elektrizačnú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania energie, 
záložnú výrobu a riadenie dopytu s cieľom 
zabezpečiť stále dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na klimaticky neutrálny systém 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie si vyžaduje dobre rozvinutú 
elektrizačnú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania energie, 
záložnú výrobu a riadenie dopytu s cieľom 
zabezpečiť stále dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie si 
vyžaduje dobre rozvinutú elektrizačnú 
sústavu a moderné technológie 
uskladňovania energie, záložnú výrobu a 
riadenie dopytu s cieľom zabezpečiť stále 
dodávky energie;

4. konštatuje, že transformácia 
energetiky na vysokoefektívny systém 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie si vyžaduje dobre rozvinutú 
elektrizačnú sústavu a moderné 
technológie uskladňovania energie, 
záložnú výrobu a reakciu na dopyt s 
cieľom zabezpečiť stále dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje, že masívnu kapacitu 
uskladňovania energie poskytujú sezónne 
vyrovnávanie vodíka a existujúca 
plynárenská infraštruktúra: prepravné a 
rozvodné plynovody, podzemné zásobníky 
a zariadenia LNG, ako aj existujúce 
systémy diaľkového vykurovania a 
chladenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie 
cezhraničnej kapacity a dobudovanie 
interného trhu s energiou, aby mohli byť 
v plnej miere využité; optimalizácia 
využitia existujúcich aktív na začlenenie 
nových zdrojov plynu (najmä biometán a 
vodík) by podporila integráciu zariadení 
na zásobovanie elektrickou energiou z 
obnoviteľných zdrojov a znížila potrebu 
nákladných prenosových vedení 
elektrického prúdu; podobne systémy 
diaľkového vykurovania alebo chladenia 
pomáhajú vyrovnávať čoraz nestálejšiu 
elektrizačnú sústavu a môžu využiť 
obnoviteľné palivá alebo tepelné čerpadlá 
využívajúce nízkouhlíkovú elektrickú 
energiu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje, že proces vývoja 
uskladňovania energie by mal dodržiavať 
zásadu technologickej neutrality s cieľom 
podporovať inováciu a umožniť 
rovnocennú súťaž medzi širokým 
okruhom technológií a že hlavnými 
faktormi vplývajúcimi na vývoj rôznych 
technologických riešení by mali byť 
ukazovatele spotreby energie, emisivita a 
náklady na výrobu, ťažbu, recykláciu a 
vyradenie z prevádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje, že je dôležité 
uskutočňovať kroky smerom k 
decentralizácii výroby energie 
prostredníctvom individuálnej vlastnej 
výroby, aby bolo možné energiu vyrábať a 
dodávať do osobitných oblastí, čím sa 
uvoľní tlak na batérie a využije jej 
energia len v premenlivých oblastiach, 
ktoré ju potrebujú v závislosti od 
poveternostných podmienok a nestálej 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. uznáva úlohu, ktorú môžu 
zohrávať systémy uskladňovania energie 
pri podpore prístupu k bezpečnej, 
udržateľnej a cenovo dostupnej energii 
pre občanov, a to najmä občanov 
energeticky izolovaných členských štátov, 
pokiaľ ide o zmierňovanie sezónneho 
charakteru spotreby energie a umožnenie 
úplného využitia potenciálu dostupných 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje synergické účinky 
medzi uskladňovaním energie 
prepojovacími vedeniami; prepojovacie 
vedenia majú významnú úlohu pri 
zabezpečovaní flexibility sústavy, keďže 
pomáhajú vyrovnávať výrobu v krajinách 
s rozličnými profilmi výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov a zlepšujú 
efektívnosť využitia ich uskladňovacej 
kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sylvia Limmer
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Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. poznamenáva, že elektrickú 
energiu treba vyrobiť v okamihu, keď je 
potrebná; poznamenáva, že frekvencia 
centrálnej siete striedavého prúdu musí 
byť vždy udržiavaná na úrovni 50 Hz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 b. upozorňuje na odhady, podľa 
ktorých počas nadchádzajúceho 
desaťročia budú veľkú časť pružnosti 
energetického systému ešte vždy 
zabezpečovať tradičné elektrárne a 
elektrolyzéry ešte stále nebudú 
predstavovať konkurenčné riešenie; 
zdôrazňuje, že systémy podpory 
uskladňovania energie by mali venovať 
náležitú pozornosť minimalizácii 
narušenia trhu a diskriminácie iných 
poskytovateľov pružnosti, pokiaľ je to 
možné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
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Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 b. poznamenáva, že zlepšenie 
modelov používaných Európskou 
komisiou pri posudzovaní spôsobov 
dekarbonizácie a súvisiacich politických 
možností bude kľúčovou prioritou, keďže 
v súčasnosti sa významne podceňuje 
pozitívny účinok uskladňovania energie; 
modelovanie poskytuje informácie pre 
tvorbu budúcich právnych predpisov a 
koncepcií trhu, a to nielen pre oblasť 
uskladňovania energie, ale aj pre širší 
energetický systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 b. poznamenáva, že úspešná 
transformácia na nízkouhlíkovú 
spoločnosť bude záležať aj od dostupnosti 
veľkého množstva spoľahlivých údajov, 
ktoré môžu byť užitočné aj pre plný vývoj 
moderných riešení uskladňovania 
energie; v tejto súvislosti víta 
pripravované vytvorenie spoločného 
európskeho dátového priestoru v oblasti 
energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 b. poznamenáva, že v najbližšej 
budúcnosti nebudú dostupné žiadne 
hospodárne, a teda ani sociálne 
odôvodnené metódy uskladňovania 
elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť 
ruka v ruke;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť 
ruka v ruke;

5. zdôrazňuje, že energetická 
transformácia bez súvisiaceho 
ekonomicky odôvodneného a technicky 
zvládnuteľného uskladňovania energie 
nie je uskutočniteľná, ak sa má zaručiť 
bezpečnosť dodávok energie, stabilita a 
hospodárnosť sústavy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť 
ruka v ruke;

5. ciele energetickej transformácie v 
oblasti klímy nesmú ohrozovať 
bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok 
elektriny ani sociálno-ekonomickú 
udržateľnosť konečných cien;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 95
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť 
ruka v ruke;

5. zdôrazňuje, že vysoký podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov v rámci 
regionálnych a národných energetických 
mixov, ako napríklad v Poľsku a 
Rakúsku, neviedol v minulosti k 
výpadkom ani prerušeniu dodávok 
elektrickej energie; poznamenáva, že 
veľký počet členských štátov vrátane 
Nemecka, Španielska alebo Portugalska 
už využívalo niekoľko za sebou idúcich 
dní výlučne energiu z obnoviteľných 
zdrojov; odmieta preto myšlienku, že by 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo mohlo ohroziť bezpečnosť 
dodávok energie; zdôrazňuje, že 
energetická účinnosť, inteligentné siete, 
účasť a možnosti decentralizovanej 
pružnosti vrátane uskladňovania 
posilňujú energetickú bezpečnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie, 
technologickú neutralitu, efektívnosť a 
cenovú dostupnosť; zdôrazňuje, že 
spoľahlivé dodávky elektriny, nákladová 
efektívnosť technológií a transformácia 
energetiky musia ísť ruka v ruke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè, 
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie a jej 
cenovú dostupnosť; zdôrazňuje, že 
spoľahlivé dodávky energie, väčšia 
energetická účinnosť, cenová dostupnosť 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke; zdôrazňuje, že to možno dosiahnuť 
rozšírením zariadení na uskladňovanie 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Patrizia Toia
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke aj s potrebnou integráciou rôznych 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie, 
nákladová efektívnosť a transformácia 
energetiky musia ísť ruka v ruke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
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zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie, 
prístup k energii a jej cenovú dostupnosť; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a transformácia energetiky musia ísť ruka v 
ruke;

5. zdôrazňuje, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo nesmie 
ohroziť bezpečnosť dodávok energie; 
zdôrazňuje, že spoľahlivé dodávky energie 
a spravodlivá transformácia energetiky 
musia ísť ruka v ruke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè
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Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje, že vývoj cenovo 
dostupných a integrovaných riešení 
uskladňovania energie by mal byť 
prioritou, a preto je kľúčové znižovať 
náklady a zlepšovať efektívnosť riešení 
uskladňovania energie; poukazuje na to, 
že výskum a inovácie kľúčovým spôsobom 
prispievajú k znižovaniu nákladov a k 
zvyšovaniu efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky 
riešenia uskladňovania energie 
(technologická neutralita) s cieľom 
umožniť trhovým silám ovplyvňovať 
výber technológie, a tým predísť výberu 
víťazov a porazených administratívnymi 
rozhodnutiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1204565SK.docx 51/174 PE650.683v01-00

SK

5 a. vyzýva Komisiu, aby primeraným 
spôsobom podporila energetickú 
autonómnosť ostrovných členských štátov 
s cieľom kompenzovať negatívne účinky 
ich energetickej izolácie, a to najmä v 
prípade, ak si prepojovacie vedenia medzi 
členskými štátmi vyžadujú významné 
kapitálové investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 b. poznamenáva, že rozdiely v 
spotrebe energie v EÚ majú vo veľkej 
miere sezónny charakter a že sú potrebné 
riešenia pre dlhodobé sezónne 
uskladňovanie energie, aby bolo možné 
uspokojiť najväčšiu spotrebu energie 
počas zimných mesiacov; uznáva, že 
dlhodobé uskladňovanie plynov a tepelnej 
energie bude zohrávať dôležitú úlohu pri 
zabezpečovaní celoročnej, bezpečnej a 
cenovo dostupnej energie priemyselným 
odvetviam a ľuďom v EÚ; zdôrazňuje, že 
je preto dôležité podporovať urýchlené 
začleňovanie plynov z obnoviteľných 
zdrojov a dekarbonizovaných plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 b. uznáva, že zachytávanie, 
využívanie a ukladanie oxidu uhličitého je 
predpokladom akýchkoľvek nákladovo 
efektívnych zmierňovacích opatrení v 
súlade so scenárom globálneho 
otepľovania na úrovni 1,5°C podľa 
Medzivládneho panelu o zmene klímy a 
oznámenia Európskej komisie s názvom 
Čistá planéta pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 

6. implementácia energetickej 
infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre 
transformáciu, musí sledovať sociálno-
ekonomické, kultúrne a environmentálne 
záujmy na miestnej a regionálnej úrovni a 
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aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

podporovať poskytovanie informácií 
daným komunitám a ich účasť na tomto 
procese;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

6. vyzýva členské štáty, aby sa aktívne 
a inovatívne usilovali o zapojenie 
verejnosti na miestnej úrovni počas 
rôznych fáz vývoja infraštruktúry na 
uskladňovanie (od plánovania po 
realizáciu) s cieľom vyrovnať informačnú 
asymetriu na strane verejnosti a pomôcť 
realizovať lepšie projekty, ktoré podporia 
politiky EÚ v oblasti klímy a energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti;

6. poznamenáva, že vnútroštátne a 
miestne právne predpisy sa musia 
dodržiavať a nesmú sa ignorovať; vyzýva 
členské štáty, aby aktívne podporovali 
verejnú podporu na miestnej úrovni pre 
projekty v oblasti infraštruktúry, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti, 
a aby demokratickým spôsobom 
zohľadnili a zapracovali odôvodnené 
pripomienky obyvateľstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ako aj veľké projekty v oblasti 
uskladňovania, ktoré sú kľúčové pre 
transformáciu energetiky, často čelia 
silnému odporu na miestnej úrovni; vyzýva 
členské štáty, aby aktívne povzbudzovali a 
vyjadrovali verejnú podporu na miestnej 
úrovni, napríklad prostredníctvom včasnej 
účasti verejnosti, ako aj poskytnutím 
usmernení, pokiaľ ide o prípadné rozpory 
v cieľoch spôsobené inými právnymi 
predpismi EÚ; účasť verejných subjektov 
na súťažných aktivitách by mala 
predstavovať poslednú možnosť, mala by 
podliehať kontrole národných 
regulačných orgánov a mala by byť 
prispôsobená platným právnym predpisom 
EÚ v oblasti energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 

6. zdôrazňuje úlohu demokracie v 
oblasti energetiky, inkluzívnej účasti, 
informácií a konzultácií, transparentnosti 
a rovnakých podmienok z hľadiska 
úspešnej transformácie energetiky; 
poznamenáva, že projekty v oblasti 
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miestnej úrovni, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

infraštruktúry, ktoré sú kľúčové pre 
transformáciu energetiky, často čelia 
silnému odporu na miestnej úrovni; nabáda 
členské štáty, aby aktívne povzbudzovali 
verejnú podporu na miestnej úrovni, a to 
prostredníctvom včasnej verejnej 
konzultácie s prezentovaním skutočných 
príležitostí s cieľom diskutovať o 
alternatívach, zapojením verejnosti do 
projektov a zavedením podmienky, aby 
časť projektov bola priamo riadená 
občanmi, ktorí musia následne plne 
využiť výhody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, 
regióny a obce, aby aktívne povzbudzovali 
verejnú podporu na všetkých úrovniach 
prostredníctvom kolaboratívneho 
riadenia, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti a konzultáciami, 
rozsiahlym šírením informácií vrátane 
nákladov spojených s nečinnosťou, 
transparentnosťou ohľadom plánovaných 
projektov a modelov s cieľom poskytnúť 
daným komunitám výhody zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad 
prostredníctvom včasnej účasti verejnosti;

6. pripomína, že projekty v oblasti 
infraštruktúry, ktoré sú kľúčové pre 
transformáciu energetiky, často čelia 
významným oneskoreniam v postupoch 
udeľovania povolení a silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
pracovali na zjednodušení a zefektívnení 
postupov udeľovania povolení a časových 
rámcov a aby aktívne povzbudzovali 
poskytovanie informácií verejnosti a 
účasť verejnosti s cieľom zvýšiť podporu 
na miestnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila, či vydá usmernenia pre členské 
štáty v záujme harmonizácie danej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ako aj väčšie projekty v oblasti 
uskladňovania, ktoré sú kľúčové pre 
transformáciu energetiky, často čelia 
silnému odporu a omeškaniam na miestnej 
úrovni; nabáda členské štáty, aby aktívne 
povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti alebo umožnením 
účasti, finančného zapojenia alebo 
kompenzácie miestnych komunít;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 117
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti, úzkej spolupráce 
medzi dotknutými odvetviami a 
kompenzačnými programami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré sú kľúčové pre transformáciu 
energetiky, často čelia silnému odporu na 
miestnej úrovni; nabáda členské štáty, aby 
aktívne povzbudzovali verejnú podporu na 
miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
včasnej účasti verejnosti a rozsiahlym 
zverejňovaním verejných konzultácií o 
projektoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 119
Zdzisław Krasnodębski
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v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta 
Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali spoločnú metodiku 
posudzovania pôvodu surovín 
používaných pri tvorbe riešení 
uskladňovania energie, a to najmä 
vzhľadom na ochranu ľudských práv, 
dodržiavanie environmentálnych noriem a 
predchádzanie nehospodárnemu 
používaniu prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. zdôrazňuje, že je dôležité uplatniť 
celostný prístup k iniciatívam v oblasti 
plánovania siete a prepojenia odvetví, 
ktoré sú zamerané na využívanie 
synergických účinkov prepojenia odvetví 
plynárenstva, diaľkového vykurovania a 
chladenia a elektrickej energie, s cieľom 
dosiahnuť klimaticky neutrálne a 
konkurencieschopné európske 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Sandra Pereira
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Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. pri plánovaní a implementácii 
energetickej infraštruktúry treba 
zohľadniť potrebu minimalizovania jej 
územnú rozptýlenosť s cieľom znižovať 
investičné a prevádzkové náklady, ako aj 
obmedzovať vplyvy na životné prostredie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 122
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva na včasné vykonávanie 
smernice o trhu s elektrinou (EÚ) 
2019/944 a nariadenia o trhu s elektrinou 
(EÚ) 2019/943;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 b. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky 
riešenia uskladňovania energie v súlade s 
technologickou neutralitou s cieľom 
umožniť, aby trhové sily určili najlepšie 
voľby technológií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 b. zdôrazňuje význam zvyšovania 
množstva nízkouhlíkových plynov 
dodávaných na vnútorný trh EÚ s 
plynom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 c. uznáva, že EÚ bude potrebovať 
čoraz väčšie množstvá nízkouhlíkovej 
energie vrátane elektriny a vodíka; 
zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia 
dostatočného objemu treba podporovať 
spôsoby výroby nízkouhlíkového vodíka 
vrátane vodíka vyrábaného pomocou 
jadrovej elektriny a zemného plynu so 
zachytávaním a využívaním a ukladaním 
oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE
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Návrh uznesenia
Odsek 6d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 d. uznáva, že čoraz viac 
nízkouhlíkovej energie bude musieť byť 
dovážanej zo zahraničia a že politika v 
oblasti energetiky sa tak musí stať v 
strede záujmu európskej zahraničnej 
politiky; aliancie s africkými/arabskými 
krajinami v oblasti vodíka a ekologickej 
energie sú rovnako potrebné než 
spolupráca v oblasti plynárenstva; cieľom 
by malo byť významné rozdelenie rizika 
medzi rôzne zdroje dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 e. žiada Komisiu, aby v kontexte 
stratégie pre inteligentnú integráciu 
odvetví poskytla náležitý právny základ 
prevádzkovateľom prenosových a 
distribučných sústav plynárenskej 
infraštruktúry na prepravu iných foriem 
plynu než je zemný plyn vrátane prepravy 
CO2 určeného na využitie alebo 
uskladnenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 f. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú 
riešenia uskladňovania energie a 
inteligentná integrácia odvetví môžu 
zohrávať pri skutočnej dekarbonizácii 
energeticky náročných priemyselných 
zoskupení; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala strategický prístup v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 6g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 g. zdôrazňuje potenciál 
uskladňovania ako alternatívy k 
rozširovaniu tradičnej siete a že je 
potrebné považovať koordinované 
plánovanie infraštruktúry za súčasť 
nadchádzajúcej inteligentnej integrácie 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 b. zdôrazňuje význam včasného 
transponovania smernice o elektrickej 
energii do vnútroštátnych právnych 
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predpisov; zdôrazňuje, že uskladňovania 
energie by malo byť zhodne vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych rámcoch v 
súlade s technologicky neutrálnym 
prístupom; upozorňuje na neistotu 
spojenú s rámcom, a to najmä v súvislosti 
so začlenením rôznych technológií 
premeny energie na plyn, a vyzýva preto 
Komisiu, aby poskytla usmernenie v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva Komisiu, aby pri 
vykonávaní európskych štrukturálnych a 
investičných fondov zabezpečila 
účinnejšie začlenenie operačných 
programov riadených na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni pomocou iných priamo 
riadených nástrojov, a to najmä programu 
Horizont, s cieľom vytvoriť homogénny 
rámec vzájomnej podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 b. odporúča Komisii, aby využila 
vhodné nástroje, ktoré sa ukázali byť 
doteraz účinné (napr. tzv. hlavné 
iniciatívy), a to dokonca ešte pred začatím 
ďalšieho rámcového programu, s cieľom 
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založiť výskumné základne zamerané na 
prelomové inovácie, keďže samotné 
prírastkové inovácie neumožnia splniť 
ciele zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích 
zariadení platili sieťové poplatky alebo 
dane z energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania 
energie; vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 134
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích 
zariadení platili sieťové poplatky alebo 

7. poukazuje na to, že sieťové 
poplatky sú odôvodnené, a preto sa musia 
naďalej platiť za každé použitie siete;
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dane z energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania 
energie; vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát a domnieva sa, že to môže 
obmedzovať zavádzanie väčšieho 
množstva projektov uskladňovania energie; 
vyzýva Komisiu, aby vo svojom 
nadchádzajúcom návrhu revidovanej 
smernice o zdaňovaní energie zakázala 
dvojité zdanenie v súvislosti s projektmi v 
oblasti uskladňovania energie; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli sieťové poplatky 
odrážajúce náklady v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie 
podľa ustanovení nariadenia o 
vnútornom trhu s elektrinou (EÚ) 
2019/943;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili dane z energie dvakrát; je 
presvedčený, že zrušenie tejto záťaže by 
viedlo k zavedeniu väčšieho množstva 
projektov uskladňovania energie; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojom nadchádzajúcom 
návrhu revidovanej smernice o zdaňovaní 
energie zakázala dvojité zdanenie v 
súvislosti s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie; vyzýva členské 
štáty, aby zrušili akýkoľvek druh dvojitého 
zdanenia v súvislosti s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie, a uznáva, že pre 
všetkých účastníkov trhu musia platiť 
rovnaké podmienky vrátane podmienky 
platiť sieťové poplatky, ktoré zohľadňujú 
náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
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zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

rozlišovala medzi konečným použitím a 
uskladňovaním alebo konverziou a aby 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia a 
upravili systém poplatkov súvisiacich s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie 
tak, aby sa zohľadnili spoločenské prínosy 
uskladňovania a odstránili bariéry, ktoré 
bránia projektom v oblasti uskladňovania 
energie vstúpiť na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie, a to aj dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k 
efektívnemu zavádzaniu projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
stanovila účinný systém zdaňovania a aby 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby vytvorili účinný 
systém zdaňovania a poplatkov a aby 
zrušili akýkoľvek neefektívny druh 
dvojitého zdanenia alebo poplatkov 
súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie dvakrát; je presvedčený, že 
zrušenie tejto záťaže by viedlo k zavedeniu 
väčšieho množstva projektov 
uskladňovania energie; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu 
revidovanej smernice o zdaňovaní energie 
zakázala dvojité zdanenie v súvislosti s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zrušili 
akýkoľvek druh dvojitého zdanenia alebo 
poplatkov súvisiacich s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie;

7. poukazuje na to, že väčšina 
členských štátov požaduje, aby 
prevádzkovatelia uskladňovacích zariadení 
platili sieťové poplatky alebo dane z 
energie a iné poplatky dvakrát; je 
presvedčený, že zrušenie tejto záťaže by 
viedlo k zavedeniu väčšieho množstva 
projektov uskladňovania energie; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojom nadchádzajúcom 
návrhu revidovanej smernice o zdaňovaní 
energie zakázala dvojité zdanenie v 
súvislosti s projektmi v oblasti 
uskladňovania energie; vyzýva členské 
štáty, aby zrušili akýkoľvek druh dvojitého 
zdanenia alebo poplatkov súvisiacich s 
projektmi v oblasti uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 a. uznáva, že s výnimkou 
prečerpávacích vodných elektrární 
sieťové predpisy EÚ spravidla neriešia 
zariadenia na uskladňovania energie, čo 
spôsobuje rozdiely medzi jednotlivými 
členskými štátmi v tejto oblasti, a to najmä 
pokiaľ ide o požiadavky na pripojenie do 
siete; domnieva sa, že to vedie k 
nerovnosti podmienok hospodárskej 
súťaže, ktorá bráni rozvoju 
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životaschopným prípadom podnikania v 
oblasti zariadení na uskladňovanie 
energie; vyzýva Komisiu, aby podporila 
prácu na vytvorení spoločných 
požiadaviek na pripojenie do siete a aby 
riešila ďalšie prekážky, ktoré bránia 
začleneniu uskladňovania energie na 
trhoch s elektrickou energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 a. poznamenáva, že v každom 
systéme, v ktorom to bude potrebné, v 
záujme uvedenia uskladňovania energie 
na trh treba vyvinúť konkrétne trhové 
produkty, ktoré podporia všetky 
technológie uskladňovania energie s 
jasnou pridanou hodnotou s cieľom 
zabezpečiť stabilitu a operabilitu systému 
nákladovo efektívnym spôsobom; 
dlhodobé zmluvy by mali byť povolené pre 
služby poskytované zariadeniami na 
uskladňovanie energie v prípade 
rovnakých podmienok ako majú iné 
technológie flexibility a ak je to 
ekonomicky efektívne s cieľom zvýšiť 
investičnú istotu a zrýchliť zavádzanie 
riešení na uskladňovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 b. zdôrazňuje, že je potrebné 
porovnateľne riešiť uskladňovanie pre 
všetky rôzne nosiče energie a zariadenia 
na uskladňovanie umiestnené pred a za 
meračom, aby sa predišlo problému 
dvojitých dotácií v dôsledku vyhýbaniu sa 
sieťovým tarifám alebo systémovým 
poplatkom, daniam a odvodom; v 
súčasnosti spotrebitelia elektrickej energie 
znášajú najväčšie finančné bremeno, 
pokiaľ ide o dekarbonizáciu, a preto sa 
uskladňovanie energie nepriamo 
penalizuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

8. naliehavo vyzýva k revízii a úprave 
nariadenia TEN-E17 v záujme stability 
sústavy, bezpečnosti dodávok a 
ekonomickej životaschopnosti výroby 
elektrickej energie; poukazuje na to, že 
zoznam projektov spoločného záujmu sa 
musí upraviť v súlade s kritériami 
stability sústavy, bezpečnosti dodávok a 
ekonomickej efektívnosti;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

8. vyzýva k revízii nariadenia o TEN-
E17 vzhľadom na posúdenie kritérií 
oprávnenosti a kategórií elektrickej 
infraštruktúry s cieľom lepšie riešiť 
rozvoj zariadení na uskladňovanie 
energie; žiada, aby sa kritéria pre 
udeľovanie štatútu projektov spoločného 
záujmu zosúladili so všetkými piatimi 
rozmermi energetickej únie a s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 

8. naliehavo vyzýva na revíziu 
nariadenia TEN-E17, aby sa prispôsobilo 
cieľom členských štátov a zosúladilo s 
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spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

nimi podľa národných energetických 
plánov;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 146
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17 vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritériá 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili, okrem 
existujúcich kritérií bezpečnosti dodávok, 
udržateľnosti, integrácie trhov a 
konkurencieschopnosti, s cieľmi EÚ v 
oblasti klímy podporovaním investícií do 
nízkouhlíkových plynov, ako sú vodík, 
biometán a syntetický metán, dopravy 
CO2 na využívanie alebo ukladanie, a 
zemného plynu v prechodnej fáze;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
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menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17 vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby kritéria pre 
udeľovanie štatútu projektov spoločného 
záujmu slúžili cieľom EÚ v oblasti klímy, 
udržateľnosti a energetiky; v tejto 
súvislosti požaduje nové usmernenia 
zohľadňujúce úlohu uskladňovania a 
podporujúce vývoj miestnych 
decentralizovaných projektov a ich 
zoskupenie, čím sa zníži potreba 
rozšírenia sústavy a efektívnejšie využijú 
finančné prostriedky;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17 vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; vyzýva na dôslednú 
reformu procesu tvorby 10-ročného plánu 
rozvoja siete s cieľom začleniť zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti do 
plánovania infraštruktúry, ako aj 
flexibility, integrácie odvetví a 
cezhraničných prepojení; žiada, aby sa 
kritéria pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17 vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s dlhodobým 
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v oblasti klímy a udržateľnosti; teplotným cieľom Parížskej dohody a 
cieľom EÚ v oblasti klimatickej neutrality 
do roku 2050 prostredníctvom 
systematického posudzovania klímy v 
súvislosti so všetkými projektmi 
uchádzajúcimi sa o zaradenie do zoznamu 
projektov spoločného záujmu;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 
39).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti;

8. naliehavo vyzýva, aby sa revízia 
nariadenia o TEN-E17 vykonala ešte pred 
prijatím ďalšieho zoznamu projektov 
spoločného záujmu; žiada, aby sa kritéria 
pre udeľovanie štatútu projektov 
spoločného záujmu zosúladili s cieľmi EÚ 
v oblasti klímy a udržateľnosti, pričom sa 
zohľadnia osobitné potreby jednotlivých 
členských štátov;

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 



PE650.683v01-00 76/174 AM\1204565SK.docx

SK

39). 39).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o TEN-E 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
energi v energetickej transformácii; 
vyzýva Komisiu, aby zaistila, že revízia 
nových usmernení podporí projekty 
uskladňovania energie miestneho 
charakteru, umožní zhromažďovanie 
zdrojov, zníži potrebu rozširovania 
prenosových sústav a umožní efektívnejšie 
využívanie financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a. vyzýva Komisiu, aby uznala 
kľúčovú úlohu všetkých technológií v 
oblasti flexibility and uskladňovania 
energie s cieľom zabezpečiť efektívnu 
energetickú transformáciu a ďalej 
poskytovať vysokú úroveň bezpečnosti 
dodávok a stability systému; zdôrazňuje 
verejný záujem, pokiaľ ide o vývoj nových 
projektov v oblasti uskladňovania energie 
a modernizáciu existujúcich projektov v 
tejto oblasti, čo by sa malo odzrkadliť na 
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rýchlom, prednostnom a zjednodušenom 
procese udeľovania povolení v členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení 
o TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného mechanizmu 
presadzovania;

9. konštatuje, že vnútroštátne a 
miestne podmienky právneho rámca a 
postupy schvaľovania sú oprávnené a 
musia sa prísne dodržiavať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného mechanizmu 
presadzovania;

9. konštatuje, že schvaľovacie postupy 
na vnútroštátnej úrovni trvajú dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby upravila 
termíny projektov spoločného záujmu v 
závislosti od času potrebného na 
vnútroštátnej úrovni a hospodárskymi a 
finančných možností členských štátov;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 155
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného mechanizmu 
presadzovania;

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného mechanizmu 
presadzovania;

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného mechanizmu 
presadzovania a uznala prevažujúci 
verejný záujem projektov spoločného 
záujmu v oblasti uskladňovania energie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného mechanizmu 
presadzovania;

9. so znepokojením konštatuje, že 
schvaľovacie postupy na vnútroštátnej 
úrovni trvajú výrazne dlhšie než 
maximálne obdobia pre projekty 
spoločného záujmu stanovené v nariadení o 
TEN-E; vyzýva Komisiu, aby sa touto 
otázkou zaoberala v rámci svojho 
nadchádzajúceho preskúmania 
prostredníctvom účinného a 
synchronizovaného mechanizmu 
presadzovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. konštatuje, že podľa súčasných 
pravidiel vnútorného trhu so zemných 
plynom sú prevádzkovatelia prenosových 
a distribučných sústav plynárenskej 
infraštruktúry EÚ oprávnení prepravovať 
zemný plyn len v rámci regulovanej 
činnosti; vyzýva Komisiu, aby v kontexte 
stratégie inteligentnej integrácie odvetví 
umožnila prevádzkovateľom prepravovať 
nízkouhlíkové plyny, ako sú vodík, 
biometán a syntetický metán, ako aj CO2 
na použitie alebo uskladnenie tiež v rámci 
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regulovaných činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej 
rady pre inováciu; požaduje väčšie 
využívanie verejného obstarávania vo fáze 
pred komerčným využitím;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 160
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej 
rady pre inováciu; požaduje väčšie 
využívanie verejného obstarávania vo fáze 
pred komerčným využitím;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním 
obchodovateľných výskumných projektov, 
ktoré zohľadňujú aj vedecké, inžinierske 
a hospodárske aspekty, na trh; vyjadruje 
poľutovanie nad jednostranným a 
ideologicky motivovaným prideľovaním 
výskumných projektov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na projekty týkajúce sa batérií a 
na činnosti blízke trhu v rámci programu 
Horizont Európa, najmä prostredníctvom 
vytvorenia Európskej rady pre inováciu; 
požaduje väčšie využívanie obstarávania 
vo fáze pred komerčným využitím vrátane 
verejného obstarávania; ďalej požaduje 
dostatočné financovanie programu 
Horizont Európa s cieľom podporiť 
kapacity na uskladňovanie energie v 
rámci EÚ, ako aj zníženie 
administratívneho zaťaženia s cieľom 
zjednodušiť prístup pre startupy a MSP 
pôsobiace v oblasti uskladňovania 
energie; ďalej poznamenáva, že treba 
nájsť spôsoby ako zvýšiť úspešnosť 
výskumných projektov v oblasti 
uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
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Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím; zdôrazňuje význam 
zvýšenia financovania výskumu a inovácií 
na podporu zapojenia priemyslu s cieľom 
zrýchliť technologický vývoj a poskytnúť 
prípadne flexibilné podmienky; výskum v 
oblasti čistých a nízkouhlíkových 
technológií treba zintenzívniť, a to aj v 
oblasti uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu so 
zachovaním základných výskumných 
ambícií, pokiaľ ide o vytvorenie zásobníka 
technológií a projektov blízkych trhu, v 
rámci programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania a viac investícií do 
nových udržateľnejších a ziskovejších 
technológií uskladňovania energie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 165
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a nad nezavedením systému 
následného sledovania projektov po ich 
skončení, ako aj nad chýbajúcim šírením 
výsledkov výskumu a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Sira Rego, Giorgos Georgiou
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu; požaduje väčšie využívanie 
verejného obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvádzaním výskumných 
projektov na trh v rámci programu 
Horizont 2020 a víta plánované väčšie 
zameranie na činnosti blízke trhu v rámci 
programu Horizont Európa, najmä 
prostredníctvom vytvorenia Európskej rady 
pre inováciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 a. zdôrazňuje, že treba ďalší výskum 
v oblasti chemických látok, ktoré je možné 
využiť na uskladňovanie energie, ako aj 
základný výskum v oblasti supervodivosti 
a že táto skutočnosť musí byť 
zohľadnená v nadchádzajúcom programe 
Horizont;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 
na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci;

11. konštatuje, že sa treba vyhnúť 
opatreniam štátnej pomoci v oblasti 
uskladňovania elektrickej energie, ktoré 
predstavujú nedostatočné zásahy na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 
na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci;

11. konštatuje, že projekty 
uskladňovania energie už sú čiastočne 
obsiahnuté v usmerneniach o štátnej 
pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 - 2020, keďže uskladňovanie energie 
prispieva k zabezpečovaniu stálej dodávky 
energie spolu s ďalšími technológiami a 
postupmi, ako je reakcia na strane 
spotreby, optimalizácia a digitalizácia 
energetickej sústavy, záložná výroba 
energie, premena energie na plyn alebo 
dokonca zlepšenie postupov v oblasti 
prognózovania, prevádzky a riadenia 
systémov využívajúcich obnoviteľné 
zdroje energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 
na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci;

11. konštatuje, že projekty 
uskladňovania energie už sú nepriamo 
obsiahnuté v usmerneniach o štátnej 
pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020, keďže okrem iných 
technológií aj uskladňovanie prispieva k 
zabezpečeniu stálej dodávky energie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 
na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci;

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 sa uskladňovanie energie 
rieši len nepriamo; ďalej konštatuje, že pre 
projekty uskladňovania bolo v minulosti 
oznámených prekvapivo málo opatrení 
štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 
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na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci;

na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci a vyzýva 
Komisiu, aby rozšírila rámec aktivít 
oprávnených na základe budúceho 
usmernenia o štátnej pomoci tak, aby 
zahŕňal systémy a riešenia uskladňovania 
energie prostredníctvom otvoreného, 
konkurencieschopného a transparentného 
mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. konštatuje, že v usmerneniach o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a v oblasti energetiky na roky 
2014 – 2020 existuje len nepriamy odkaz 
na projekty uskladňovania energie; ďalej 
konštatuje, že pre projekty uskladňovania 
bolo v minulosti oznámených prekvapivo 
málo opatrení štátnej pomoci;

11. konštatuje so znepokojením, že v 
usmerneniach o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a v oblasti 
energetiky na roky 2014 – 2020 existuje 
len nepriamy odkaz na projekty 
uskladňovania energie; ďalej konštatuje, že 
pre projekty uskladňovania bolo v 
minulosti oznámených prekvapivo málo 
opatrení štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 

12. vyzýva Komisiu, aby sa zdržala 
opatrení štátnej pomoci a zásahov 
narúšajúcich trh; upozorňuje, že štátna 
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pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť 
rôznych technológií uskladňovania a ich 
prínos na účely stability siete, aby sa 
zabránilo neefektívnemu financovaniu;

pomoc spravidla vedie k neefektívnemu 
financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť 
rôznych technológií uskladňovania a ich 
prínos na účely stability siete, aby sa 
zabránilo neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; plánovaná 
revízia usmernení o štátnej pomoci by 
mala zohľadňovať politické ciele 
európskej zelenej dohody a zameriavať sa 
na posilnenie a zjednodušenie 
investovania do udržateľných riešení, 
pričom sa zabezpečí urýchlené ukončenie 
priamych a nepriamych dotácií v oblasti 
energetiky, a to najmä v oblasti uhlia a 
fosílnych palív v Únii, a poskytnú sa 
usmernenia v plnej miere v súlade s cieľmi 
v oblasti zníženia emisií skleníkových 
plynov a environmentálnych cieľov 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom, ktorých úloha bude kľúčová z 
hľadiska efektívneho a inovatívneho 
vykonávania európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
zohľadňovala úlohu uskladňovania pri 
prispievaní ku klimatickej neutralite EÚ a 
adaptácii na zmenu klímy pri 
preskúmavaní usmernení o štátnej pomoci 
a aby umožnila podporiť také riešenia 
uskladňovania energie, ktoré predstavujú 
prvé komerčné projekty alebo projekty 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie; okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že nové usmernenia zohľadnia 
environmentálne, ekonomické a sociálne 
vplyvy, vplyv na odolnosť voči zmene 
klímy, efektívnosť rôznych technológií 
uskladňovania a ich prínos na účely 
stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu a škodlivému financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila úlohu uskladňovania pri 
energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia udržateľnosť a 
efektívnosť rôznych projektov v oblasti 
uskladňovania a umožnila, aby z pravidiel 
o štátnej pomoci boli vyňaté len prvé 
komerčné uplatnenia, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu; zdôrazňuje, 
že prevádzka skladovacích zariadení 
netrhovými aktérmi sa obmedzuje na 
prípady, keď neexistuje trhový záujem a 
keď národný regulačný orgán udelí 
výnimku;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sandra Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť 
rôznych technológií uskladňovania a ich 
prínos na účely stability siete, aby sa 
zabránilo neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby náležite zohľadnili úlohu 
uskladňovania energie pri energetickej 
transformácii, aby sa nepreťažil systém, 
čo by viedlo k zvýšeniu cien pre 
konečných spotrebiteľov; vyzýva členské 
štáty, aby nové usmernenia zohľadnili 
efektívnosť a stabilitu siete v súvislosti s 
rôznych technológiami uskladňovania, 
ktoré sa už ukázali byť zrelé;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 179
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, ako aj miestnej 
vlastnej výroby energie, ktorá pomáha 
sieti najmä v jej koncovom bode, aby sa 
zabránilo neefektívnemu financovaniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila a náležite riešila dôležitú úlohu 
uskladňovania pri energetickej 
transformácii; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že nové usmernenia zohľadnia 
efektívnosť rôznych technológií 
uskladňovania a ich prínos na účely 
stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu v rámci 
hospodárskej súťaže s inými riešeniami 
flexibility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia povahu rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos k 
cieľu EÚ v oblasti klimatickej neutrality 
do roku 2050 a stability siete, aby sa 
zabránilo neefektívnemu a 
neudržateľnému financovaniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu a narušeniu 
hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability siete, aby sa zabránilo 
neefektívnemu financovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby pri 
preskúmaní usmernení o štátnej pomoci 
zohľadnila dôležitú úlohu uskladňovania 
pri energetickej transformácii; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že nové 
usmernenia zohľadnia efektívnosť rôznych 
technológií uskladňovania a ich prínos na 
účely stability, bezpečnosti a flexibility 
siete, aby sa zabránilo neefektívnemu 
financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
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Patrizia Toia, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. zdôrazňuje, že vo väčšine 
členských štátov je obstarávanie sieťových 
služieb, ako sú frekvenčné podporné 
služby, založené len na krátkodobých 
zmluvách, kým s inými službami, ako sú 
nefrekvenčné podporné služby, sa často 
na trhoch ani neobchoduje; je 
presvedčený, že trhy poskytujúce dlhodobé 
cenové signály sú pre investorov a 
prevádzkovateľov zariadení na 
uskladňovanie energie veľmi dôležité a 
viedli by k zavádzaniu väčšieho množstva 
projektov v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
úplné, primerané, včasné a efektívne 
vykonávanie balíka opatrení v oblasti 
čistej energie s cieľom poskytovať 
správne trhové signály a rozvíjať 
nediskriminačné obstarávanie; vyzýva 
Komisiu, aby pri vykonávaní 
monitorovala a usmerňovala členské 
štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby nové usmernenia zohľadňovali 
efektívnosť rozličných technológií 
uskladňovania a ich prínos k stabilite 
všetkých odvetvových sietí, aby sa predišlo 
neefektívnemu financovaniu a obmedzila 
účasť netrhových aktérov na prípady a 
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okolnosti, ktoré sú uvedené v článkoch 36 
a 54 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou a o zmene smernice 
2012/27/EU (prepracované znenie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Andris Ameriks

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. zdôrazňuje potenciál prístavov 
pôsobiacich ako energetické uzly a 
sprostredkovatelia obehového 
hospodárstva s veľkým potenciálov v 
oblasti uskladňovania batérií a 
rekonverzie odpadu z batérií na energiu; 
vyzýva preto Komisiu, aby podporovala 
investície do súvisiacej infraštruktúry v 
prístavoch a zabezpečila prepojenia 
infraštruktúry prístavov medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali úplný technologický a 
ľudský potenciál premeny existujúcich 
zariadení na výrobu energie na zariadenia 
na uskladňovania energie s cieľom 
zmierniť negatívne sociálne vplyvy výroby 
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energie na základe uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Patrizia Toia, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 b. uznáva význam harmonizovaného 
a jasného rámca súvisiaceho s 
vlastníctvom a prevádzkou rôznych 
technológií uskladňovania energie; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby aktíva 
súvisiace s uskladňovaním energie boli 
vlastnené a riadené trhovými aktérmi ako 
konkurenčné činnosti v súlade so 
zásadami balíka opatrení v oblasti čistej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 b. vyzýva Komisiu, aby jasne 
zakotvila do všetkých právnych predpisov 
v oblasti uskladňovania energie koncept 
obchodného prípadu s viacerými službami 
s cieľom podporovať zavádzanie 
technológií uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
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Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 12c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 c. vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje 
snahy o zrýchlenie energetickej 
transformácie na ostrovoch a v 
izolovaných oblastiach poskytovaním 
financovania a dodatočnej podpory podľa 
potrieb ostrovov; to by malo zahŕňať 
znižovanie bariér pri zavádzaní 
uskladňovania energie, zabezpečenie 
prístupu k tokom príjmov a financovaniu 
projektov v oblasti uskladňovania a 
zaistenie toho, aby uskladňovanie energie 
bolo v plánoch transformácie ostrovov 
zohľadnené spolu s inými zdrojmi 
flexibility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Premena energie na plyn Chemické uskladňovanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Premena energie na plyn Premena energie na x

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Premena energie na plyn Premena energie na X

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva, že premena elektrickej 
energie na vodík sprevádzajú veľké straty, 
t. j. nízka účinnosť premeny, a preto je 
veľmi nehospodárna;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 

13. uznáva kľúčovú úlohu 
obnoviteľnej a dekarbonizovanej 
elektrickej energie a plynov vrátane 
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náročné odvetvia; vodíka pre uskladňovanie energie a 
dekarbonizáciu odvetvia, vykurovania a 
mobility, ako aj udržateľných surovín pre 
priemyselné a chemické procesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva potenciál udržateľného 
obnoviteľného vodíka pre uskladňovanie 
energie, ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia a osobitné priemyselné 
využitia a uplatnenia v rámci dopravy na 
dlhé vzdialenosti, ktoré dosiahli svoj úplný 
potenciál z hľadiska energetickej 
efektívnosti a ktoré nie je možné 
elektrifikovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva potenciál ekologického 
vodíka pre uskladňovanie energie a ako 
suroviny pre ťažkú dopravu, ktorá sa dá 
len ťažko obmedziť, a pre energeticky 
náročné odvetvia, a to aj v kombinácii s 
inými kompatibilnými technológiami 
uskladňovania, ako je uskladňovanie 
tepelnej energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 198
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia; víta preto snahy 
Komisie o vytvorenie aliancie pre čistý 
vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva vysoký potenciál vodíka, a 
to najmä ekologického vodíka, pre 
dlhodobé uskladňovanie energie a 
uskladňovanie energie veľkého rozsahu a 
integráciu odvetví, napríklad ako suroviny 
pre energeticky náročné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 13. uznáva vysoký potenciál 
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ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

ekologického vodíka pre sezónne 
uskladňovanie energie a ako suroviny pre 
energeticky náročné odvetvia a ako 
udržateľného paliva pre niekoľko druhov 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia, dopravu a iné odvetvia, 
ktoré je náročné elektrifikovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva vysoký potenciál 
ekologického vodíka pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia;

13. uznáva vysoký potenciál vodíka a 
ekologického metánu pre uskladňovanie 
energie a ako suroviny pre energeticky 
náročné odvetvia, dopravu a budovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE
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Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
technológie premeny energie na plyn ako 
kľúčového prostriedku umožňovania 
inteligentnej integrácie odvetví a 
prepojenia odvetví elektrickej energie a 
plynu; zdôrazňuje v tomto ohľade dôležitú 
úlohu vodíka ako nosiča energie, paliva a 
suroviny; vyzýva preto Európsku úniu, 
aby naďalej podporovala výskum a vývoj 
súvisiaci s budovaním vodíkového 
hospodárstva a naliehavo vyzýva EÚ, aby 
podporovala ďalšie rozšírenie technológie 
premeny energie na plyn, ako aj 
technológie zachytávania, a to najmä 
podporou vodíkovej iniciatívy ako 
dôležitého projektu spoločného 
európskeho záujmu; zdôrazňuje, že treba 
zvážiť prípadné dodatočné náklady 
miešania vodíka do sústavy zemného 
plynu s cieľom podporiť konečných 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. konštatuje, že zariadenia na 
výrobu ekologického vodíka sú v 
súčasnosti naďalej v rámci Európskej 
únie obmedzené; konštatuje ďalej, že 
intenzívnejšie a včasné zavádzanie energie 
z obnoviteľných zdrojov je kľúčové z 
hľadiska domácej výroby ekologického 
vodíka; vyzýva Komisiu, aby vykonala 
analýzu súčasnej a potenciálnej európskej 
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kapacity výroby ekologického vodíka; 
ďalej nabáda Komisiu, aby analyzovala 
kapacity podzemného uskladňovania 
vodíka a preskúmala opatrenia na 
zvýšenie verejných a súkromných 
investícií do výskumu v oblasti 
ekologického vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. uznáva význam možnosti sledovať 
tzv. zelenú hodnotu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov v rámci celého 
hodnotového reťazca, napríklad 
vydávaním environmentálnej značky 
okrem európskych potvrdení o pôvode 
podľa článku 19 smernice 2018/2001/EÚ 
o obnoviteľných zdrojoch energie, a teda 
umožnením vytvorenia európskeho trhu s 
ekologickým vodíkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. zdôrazňuje, že veľkú kapacitu pre 
uskladňovanie energie poskytuje súčasná 
a rozvíjajúca sa plynárenská 
infraštruktúra a že optimalizácia týchto 
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aktív tak, aby sa prispôsobili novým 
zdrojom plynu, by podporila integráciu 
zariadení elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov; v tejto súvislosti 
konštatuje, že treba riešiť otázku novej 
úlohy PPS pre plyn vzhľadom na pravidlá 
oddelenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. uznáva, že výroba vodíka za 
konkurencieschopnú cenu si vyžaduje, 
aby prebiehala nepretržitá výroba; to 
možno dosiahnuť využívaním rôznych 
zdrojov nízkouhlíkovej výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica, Patrizia 
Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 b. konštatuje, že používanie vodíka 
na uskladňovanie energie nie je zatiaľ 
konkurencieschopné z dôvodu vysokých 
výrobných nákladov; ďalej konštatuje, že 
existuje veľký rozdiel v nákladoch medzi 
ekologickým a modrým vodíkom; 
upozorňuje na význam podporných 
opatrení, ktoré vedú k zníženiu nákladov 
na ekologický vodík s cieľom dosiahnuť, 
aby sa z neho stal rentabilný obchodný 
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prípad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 c. upozorňuje na to, že ekologický 
vodík môže predstavovať dôležitú 
technológiu uskladňovania energie v 
rámci klimaticky neutrálneho 
hospodárstva po roku 2050; vyzýva preto 
Komisiu, aby vypracovala dlhodobú 
stratégiu v oblasti vodíka a plynárenského 
odvetvia v súlade s cieľom dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstva do 
roku 2050; ďalej vyzýva Komisiu, aby v 
rámci tejto stratégie analyzovala úlohu 
modrého vodíka z hľadiska 
dekarbonizácie našej spoločnosti ako 
molekuly prechodu smerom k výlučnému 
používaniu ekologického vodíka, a to 
vrátane možného postupu a emisií 
skleníkových plynov, ako je metán, pri 
použití modrého vodíka a potrebných 
technológií na zachytávanie a ukladanie 
a/alebo na zachytávanie a využívanie 
oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 14. konštatuje, že v EÚ a jej členských 
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existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

štátoch neexistujú harmonizované normy 
pre certifikáciu rozličných foriem a 
rôzneho pôvodu vodíka; vyzýva preto 
Komisiu, aby vypracovala jasné normy pre 
taxonómiu a certifikáciu; zdôrazňuje, že 
čistý vodík si vyžadujú energeticky 
náročné priemyselné procesy, ktoré je 
ťažko dekarbonizovať, procesy, ktoré sú 
závislé od vodíka ako suroviny a procesy, 
ktoré sú určené pre dopravné využitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

14. konštatuje, že neexistujú 
harmonizované normy v EÚ a v členských 
štátoch, pokiaľ ide o kategorizáciu a 
certifikáciu rôznych druhov vodíka; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
prostredníctvom otvoreného a 
transparentného procesu taxonómiu 
vodíka, ktorej konečným cieľom bude 
rozlíšiť, certifikovať a podporovať 
ekologický vodík vyrobený elektrolýzou z 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Jens Geier, Niels Fuglsang, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Dan Nica, Robert 
Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 14. konštatuje, že v členských štátoch 
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existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom a 
biometánom; vyzýva preto Komisiu, aby 
vypracovala minimálne normy miešania 
pre vodík, a to tak pre plynárenskú sieť, 
ako aj pre konečné použitie; upozorňuje, 
že preto treba uskutočniť konzultácie so 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto normy prispôsobili 
potrebám konečných používateľov z 
hľadiska kvality, ako aj technologickým 
možnostiam, pokiaľ ide o prijatie plynu 
zmiešaného s vodíkom; ďalej odporúča, 
aby sa vypracovali európske normy pre 
klimaticky neutrálne a obnoviteľné plyny 
a systém potvrdení o pôvode, ktorými sa 
bude sledovať zníženie emisií CO2, ako aj 
objasňovať, ako bol plyn vyrobený, a to 
vrátane spotrebovaných surovín, s cieľom 
umožniť spotrebiteľom a používateľom 
vysledovať zelenú energiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s prevádzkovateľmi 
plynárenskej infraštruktúry zaujali 
spoločný prístup, pokiaľ ide o normy 
miešania vodíka, a to tak pre plynárenskú 
sieť, ako aj pre konečné použitie, pričom 
sa zohľadnia špecifiká plynárenských 
sietí a požiadavky v rôznych členských 
štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 214
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom, čo 
predstavuje významný transformačný 
krok na podporu používania ekologického 
vodíka; vyzýva preto Komisiu, aby 
posúdila a vypracovala minimálne normy 
miešania pre vodík, a to tak pre 
plynárenskú sieť, ako aj pre konečné 
použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie s ohľadom na špecifiká 
jednotlivých krajín, ako aj na osobitné 
záujmy konečných spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
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Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala 
minimálne normy miešania pre vodík, a to 
tak pre plynárenskú sieť, ako aj pre 
konečné použitie;

14. konštatuje, že v členských štátoch 
existujú rôzne normy, pokiaľ ide o 
miešanie vodíka so zemným plynom; 
vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla jasné 
vymedzenie ekologického vodíka a aby 
vypracovala minimálne normy miešania 
pre vodík, a to tak pre plynárenskú sieť, 
ako aj pre konečné použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. upozorňuje na skutočnosť, že 
inštalácie premeny energie na plyn 
vyrábajúce ekologický metán už 
technologicky pokročili a sú pripravené 
na komerčné využitie; konštatuje, že 
ekologický metán na rozdiel od vodíka 
možno priamo vstrekovať vo veľkých 
množstvách do existujúcich sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. konštatuje, že premena energie na 
plyn, teda vodík, môže viesť k iným 
druhom plynu, ako je metanol a amoniak, 
ktoré možno použiť ako palivo pre 
odvetvie námorníctva a letectva, ako aj 
ťažkej prepravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú sociálno-ekonomickú analýzu 
obnovy a používania plynárenskej 
infraštruktúry namiesto elektrickej 
infraštruktúry na prepravu a 
uskladňovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 221
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov a prínosov a 
analýzu dostupnosti dodatočnej 
modernizácie plynárenskej infraštruktúry, 
ktorá je dôležitá z hľadiska využívania 
ekologického vodíka na uskladňovanie, 
prepravu veľkého množstva alebo 
umožnenie spustenia vodíkovej mobility; 
uznáva potenciál podzemného 
uskladňovania plynu, ako je 
uskladňovanie v prázdnych jaskyniach a 
póroch; vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
analýzu nákladov a prínosov takýchto 
zariadení na uskladňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu kompatibility vodíka s 
existujúcou plynárenskou infraštruktúrou 
(plynovody, podzemné zásobníky a 
terminály LNG) a zariadeniami 
konečného použitia, ako aj analýzu 
nákladov a prínosov dodatočnej 
modernizácie plynárenskej infraštruktúry a 
zariadení konečného použitia, ak je to 
potrebné, na využívanie ekologického 
vodíka (čistého alebo miešaného, v 
plynnej alebo kvapalnej forme);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov a prínosov 
dodatočnej modernizácie plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka a iných plynov z obnoviteľných 
zdrojov; zdôrazňuje, že v záujme 
zabezpečenia dostatočného objemu 
nízkouhlíkovej energie a zachovania 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyselu treba posúdiť všetky cesty 
výroby ekologického vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie ekologického vodíka;

15. zdôrazňuje význam existujúcej 
plynárenskej infraštruktúry na účely 
uskladňovania a prepravy 
dekarbonizovaných a obnoviteľných 
nosičov energie; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu a pripravenosť 
plynárenskej infraštruktúry na využívanie 
vodíka, zemného plynu zmiešaného s 
vodíkom a biometánu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 225
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie ekologického vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie vodíka šetrného k 
životnému prostrediu; vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila pojem "vodík šetrný k 
životnému prostrediu" v zmysle výroby 
vodíka, efektívnosti, požadovanej 
infraštruktúry a kvantitatívnej 
dostupnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie ekologického vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie vodíka a porovnala tieto 
náklady s nákladmi na elektrickú 
infraštruktúru, ktoré by boli potrebné, ak 
by takáto plynárenská infraštruktúra 
chýbala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu potrieb infraštruktúry 
pre výroby, distribúciu a využívanie 
vodíka vyrobeného z obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie ekologického vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov, pokiaľ ide o 
hospodársky a sociálny vplyv, na 
dodatočnú modernizáciu plynárenskej 
infraštruktúry na využívanie ekologického 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie ekologického vodíka;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú analýzu nákladov na dodatočnú 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry 
na využívanie ekologického vodíka a 
ekologického metánu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. uznáva, že EÚ bude potrebovať 
čoraz väčšie množstvá nízkouhlíkovej 
energie vrátane elektriny a vodíka; 
zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia 
dostatočného objemu nízkouhlíkovej 
energie a konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu treba podporovať 
všetky spôsoby výroby nízkouhlíkového 
vodíka vrátane ekologického vodíka a 
vodíka vyrábaného pomocou jadrovej 
elektriny a zemného plynu s bezpečným a 
trvalým zachytávaním a využívaním alebo 
ukladaním oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. zdôrazňuje, že EÚ by mala využiť 
príležitosti, ktoré vyplývajú z objavenia 
domácich zdrojov energie vo východnom 
Stredozemí, s cieľom zvýšiť svoj potenciál 
v oblasti uskladňovania energie; vyzýva 
preto na vytvorenie plynárenského uzla vo 
východnom Stredozemí s väčšími 
kapacitami LNG;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
harmonizovanú definíciu ekologického 
vodíka na základe transparentnej 
metodológie; vyzýva ďalej na vytvorenie 
systému vzájomného uznávania potvrdení 
o pôvode pre tieto plyny s ohľadom na 
tvorbu spoločného certifikačného 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 d. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
certifikačný systém pre vodík z 
obnoviteľných zdrojov a/alebo 
nízkouhlíkový vodík na úrovni EÚ a aby 
ho včas zosúladila s vnútroštátnymi 
registrami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15e (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 e. nabáda členské štáty, aby 
minimalizovali administratívne bariéry 
pre certifikáciu vodíka z obnoviteľných 
zdrojov a/alebo nízkouhlíkového vodíka a 
aby zároveň zabezpečili spoľahlivý 
certifikačný systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 f. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
spravodlivú a účinnú hospodársku súťaž 
medzi technológiami a nosičmi energie a 
medzi H2 z dovozu a H2 vyrobeného v 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 c. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
vzájomné uznávanie potvrdení o pôvode s 
cieľom zjednodušiť cezhraničný obchod s 
vodíkom s obnoviteľných zdrojov a/alebo 
nízkouhlíkovým vodíkom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. zdôrazňuje, že všetci aktéri trhu by 
mali mať prístup k výhodám a stimulom 
vytvorených v rámci pilotných projektov 
alebo v laboratóriách s reálnymi 
podmienkami, aby bolo možné ukázať 
výrobu vodíka založenú na obnoviteľných 
zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
analýzu potrieb Európskej únie, pokiaľ 
ide o premenu energie na x na základe 
technológií uvedených v tejto správe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
harmonizovanú definíciu vodíka z 
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obnoviteľných zdrojov a/alebo 
nízkouhlíkového vodíka na základe 
transparentnej metodológie s cieľom 
predísť fragmentácii trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. pripomína, že výroba syntetických 
chemických nosičov je vhodná len vtedy, 
ak sa používa energia z obnoviteľných 
zdrojov; vyzýva na výrazné zvýšenie 
cieľov v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov do roku 2030 a na ďalšie roky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 g. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexnú štúdiu zohľadňujúcu dva 
scenáre, a to pre postupné ukončovanie 
využívania fosílnych palív do roku 2050 a 
pre postupné ukončovanie využívania 
fosílnych palív a jadrovej energie do roku 
2050; v štúdii by sa mali posúdiť vplyvy 
nahradenia týchto zdrojov energie, a to 
vrátane miest potrebných z dôvodu nových 
zdrojov energie, infraštruktúry, siete, 
surovín, batérií, uskladňovania, 
nahradenia rôznych technológií, úrovne 
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investícii, sociálnych dôsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 15g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 g. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné posúdenie nákladov spojených 
s dodatočnou modernizáciou plynárenskej 
infraštruktúry EÚ a aby porovnala tieto 
náklady s celkovými výslednými úsporami 
spôsobené znížením potreby rozšírenia a 
modernizácie elektrickej infraštruktúry 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Batérie Elektrochemické uskladňovanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zabezpečovaní stabilných dodávok 
elektrickej energie;

16. je presvedčený, že v súčasnosti 
dostupné batérie a batérie, ktoré budú 
dostupné v blízkej budúcnosti, nie sú 
opodstatnené z kvantitatívneho, 
hospodárskeho a environmentálneho 
hľadiska, keďže nezaručujú stabilné 
dodávky energie, vyžadujú si obrovskú 
spotrebu prírodných zdrojov a vytvárajú 
toxický odpad na konci svojho životného 
cyklu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie;

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie, a 
preto bude kľúčové, aby mali prístup k 
trhom s elektrickou energiou a 
flexibilitou; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby správne a efektívne 
transponovali smernicu o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou 
energiou (EÚ) 2019/944 a vykonávali 
nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou 
(EÚ) 2019/943 s cieľom poskytovať 
jednotné trhové signály pre rozvoj 
projektov v oblasti uskladňovania energie; 
vyzýva Komisiu, aby toto úsilie členských 
štátov usmerňovala a monitorovala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie;

16. je presvedčený, že súbor 
batériových technológií vrátane tých s 
dobre zavedenými hodnotovými reťazcami 
v EÚ, budú zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zabezpečovaní stabilných dodávok 
elektrickej energie vrátane batérií v 
elektrických vozidlách; zdôrazňuje, že 
technológie uskladňovania energie sú 
kľúčovo dôležité pre zabezpečovanie 
strategickej autonómie EÚ a jej odolnosti 
z hľadiska dodávok elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie;

16. je presvedčený, že súbor 
batériových technológií bude zohrávať 
dôležitú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri posilnení 
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stabilných dodávok elektrickej energie; riadenia frekvencie v dôsledku zvýšeného 
podielu fotovoltickej a veternej energie; 
napriek tomu si stabilné dodávky 
elektrickej energie vyžadujú podzemné 
uskladňovanie plynu, ktoré umožní 
vyrábať energiu v obdobiach nízkej 
výroby veternej a fotovoltickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie;

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie; 
vyzýva, aby sa poskytlo viac zdrojov na 
výskum nových druhov batérií a na ďalšie 
investície do zavedených technológií s 
cieľom podporiť odvetvie napríklad vo 
výrobe tuhých batérií;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 250
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
stabilných dodávok elektrickej energie;

16. je presvedčený, že batérie budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
flexibilných dodávok elektrickej energie; 
zdôrazňuje, že premena energie na x bude 
zohrávať kľúčovú úlohu v budúcnosti 
uskladňovania energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 251
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 a. opakovane poznamenáva, že podľa 
odhadov Komisie sú na pokrytie 
európskeho dopytu po batériách potrebné 
lítiovo-iónové batérie s uskladňovacou 
kapacitou približne 200 GWh, čo si 
vyžaduje významné investície; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili podporu pre inovácie, výskum, 
vývoj a zavádzanie všetkých druhov 
zariadení na uskladňovanie energie 
využívajúcich batérie, napr. 
prostredníctvom programu Horizont 
Európa, ZIS „InnoEnergy“ a verejno-
súkromných partnerstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 a. konštatuje, že prístup k trhom s 
elektrickou energiou a flexibilitou bude 
kľúčom k využitiu potenciálu batérií, 
pokiaľ ide o uskladňovanie energie, a 
vyzýva Európskou komisiu, aby venovala 
dostatočné zdroje na ambiciózne 
vykonávanie balíka opatrení v oblasti 
čistej energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 253
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 a. vzhľadom na nestálu povahu 
neriaditeľných foriem energie uznáva, že 
ekologická efektívnosť predpokladá, že 
prednosť dostane financovanie výskumu 
zameraného na uskladňovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a 
strategický akčný plán pre batérie; žiada 
ich nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi 
obmedzenú výrobnú kapacitu batérií; 
zdôrazňuje, že Európska aliancia pre 
batérie predstavuje multimiliardovú 
dotáciu od daňových poplatníkov na 
výrobu lítiovo-iónových batérií, ktorá si 
vyžaduje veľké množstvo surovín, ktorých 
ťažba výrazne znečisťuje životné 
prostredie a ktoré kvôli svojej ťažkej 
prístupnosti vytvárajú dodatočné závislosti 
v krajinách mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
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Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu lítiovo-iónových batérií a 
závisí od málo transparentnej výroby 
využívajúcej mimoeurópske zdroje; víta 
preto Európsku alianciu pre batérie a 
strategický akčný plán pre batérie; vyzýva o 
jej rozšírenie tak, aby pokrývala všetky 
dostupné batériové technológie; žiada ich 
nepretržitú podporu a o posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie v súlade so širšími cieľmi v 
zmysle obehového hospodárstva, 
priemyselnej stratégie a riadenia 
chemikálií; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií a podporilo zavedenie označenia 
uhlíkovej stopy, ktoré bude vyjadrovať 
vplyv na životné prostredie všetkých 
batérií uvedených na európsky trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu lítiovo-iónových batérií; 
víta preto Európsku alianciu pre batérie a 
strategický akčný plán pre batérie; žiada o 
ich nepretržitú podporu zahŕňajúc všetky 
technológie; žiada o posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie v súlade s obehovým 
hospodárstvom; v tejto súvislosti víta 
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strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Simona 
Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií a že závody 
vyrábajúce batérie v Európskej únii sú 
vystavené riziku, že budú financované 
prevažne spoločnosťami z tretích krajín; 
víta preto Európsku alianciu pre batérie a 
strategický akčný plán pre batérie s cieľom 
vybudovať konkurencieschopný a 
udržateľný hodnotový reťazec výroby 
batérií v Európe; žiada ich nepretržitú 
podporu a posilnenie vykonávania 
strategického akčného plánu pre batérie; v 
tejto súvislosti víta oznámenie Komisie, že 
navrhne právne predpisy o batériách na 
podporu strategického akčného plánu a 
obehového hospodárstva; v tejto súvislosti 
žiada, aby sa vykonala analýza životného 
cyklu batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; zdôrazňuje význam vytvorenia 
ekosystémov súvisiacich s hodnotovým 
reťazcom batérií s cieľom podporovať 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť 
tohto priemyselného odvetvia; v tejto 
súvislosti víta oznámenie Komisie, že 
navrhne právne predpisy o batériách na 
podporu strategického akčného plánu a 
obehového hospodárstva; v tejto súvislosti 
žiada, aby sa vykonala analýza životného 
cyklu batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti požaduje 
podávanie správy o emisnej stope počas 
životného cyklu batérií naprieč ich 
hodnotovým reťazcom, postupné 
vyradenie nebezpečných materiálov z 
výroby batériových článkov a zavedenie 
obehového dizajnu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie; žiada ich 
nepretržitú podporu a posilnenie 
vykonávania strategického akčného plánu 
pre batérie; v tejto súvislosti víta 
oznámenie Komisie, že navrhne právne 
predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

17. obáva sa, že EÚ má veľmi nízku 
výrobnú kapacitu batérií; víta preto 
Európsku alianciu pre batérie a strategický 
akčný plán pre batérie, ako aj schválenie 
dôležitého projektu spoločného 
európskeho záujmu v oblasti batérií 
Komisiou; žiada ich nepretržitú podporu a 
posilnenie vykonávania strategického 
akčného plánu pre batérie; v tejto súvislosti 
víta oznámenie Komisie, že navrhne 
právne predpisy o batériách na podporu 
strategického akčného plánu a obehového 
hospodárstva; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa vykonala analýza životného cyklu 
batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17 a. uznáva, že samotné batérie 
nespotrebovávajú energiu a že smernica o 
ekodizajne sa nezameriava na 
environmentálne vlastnosti batérií, keďže 
sa vzťahuje najmä na fázu ich výroby a 
nie na fázu používania; vyzýva na prijatie 
opatrení, ktoré zabezpečia transparentné 
poskytovanie informácií spotrebiteľom; 
vyzýva na zavedenie vyhlásenia o 
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environmentálnej stope v súvislosti s 
batériami, pričom všetky kategórie 
týkajúce sa vplyvu na životné prostredie sa 
budú vykazovať na základe posúdenia 
životného cyklu; vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla kritériá etického získavania 
surovín a požaduje postupy náležitej 
starostlivosti pri získavaní kľúčových 
surovín pre výrobu batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17 a. uznáva súbor batériových 
technológií, a to najmä hodnotové reťazce 
automobilových a priemyselných batérií v 
EÚ so zavedeným a dobre fungujúcim 
systémom zberu a recyklácie, ktorý možno 
považovať za koncepciu recyklácie 
batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; 
je presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

18. je znepokojený, že výroba batérií je 
plytvaním cenných surovín; konštatuje, že 
recyklácia nemôže byť riešením problému 
na trhu s rýchlo rastúcim dopytom umelo 
vytvoreným nariadeniami a dotáciami 
EÚ; je znepokojený, že proces recyklácie a 
zneškodňovania podporuje tvorbu 
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veľkého objemu toxického alebo 
nebezpečného odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu lítiovo-
iónových batérií; je presvedčený, že 
zlepšené systémy recyklácie pre batérie by 
mohli poskytnúť významný podiel surovín 
potrebných na výrobu batérií v EÚ; 
konštatuje, že hodnotový reťazec 
automobilových a priemyselných batérií v 
EÚ má históriu zberu a recyklácie takmer 
všetkých existujúcich použitých batérií v 
rámci uzatvoreného cyklu v súlade so 
zásadami obehového hospodárstva a že by 
bolo možné v právnych predpisoch 
týkajúcich sa batérií sprísniť obmedzenia 
vývozu s cieľom podporiť recykláciu 
kritických surovín v rámci Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta 
Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií 
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presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

vrátane zdrojov, ktorých ťažba je spojená 
so zhoršovaním životného prostredia, s 
porušovaním pracovných noriem a 
miestnymi konfliktmi týkajúcimi sa 
prírodných zdrojov; je presvedčený, že 
zlepšené systémy recyklácie pre batérie by 
mohli poskytnúť významný podiel surovín 
potrebných na výrobu batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; 
zdôrazňuje úlohu využívania surovín z 
udržateľných zdrojov a potenciál 
domácich zdrojov surovín v rámci EÚ; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií a 
vyzýva Komisiu, aby riešila túto závislosť 
prostredníctvom príslušných stratégií EÚ; 
je presvedčený, že zlepšené systémy 
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výrobu batérií v EÚ; recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií a 
sociálnymi a ekologickými podmienkami, 
v ktorých sa ťažia; je presvedčený, že 
zlepšené systémy recyklácie pre batérie by 
mohli poskytnúť významný podiel surovín 
potrebných na výrobu batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie pre batérie by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
výrobu batérií v EÚ;

18. je znepokojený silnou závislosťou 
EÚ od dovozu surovín na výrobu batérií; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
opätovného využitia a recyklácie pre 
batérie by mohli poskytnúť významný 
podiel surovín potrebných na výrobu 
batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
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Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18 a. upozorňuje na zužovanie 
zamerania a podpory EÚ na lítiovo-iónové 
batérie v rámci odvetvia, v ktorom už nie 
je priekopníkom a v ktorom je ťažké 
využívať konkurenčnú výhodu; 
zdôrazňuje, že je výzvou znížiť štruktúru 
nákladov na výrobu lítiovo-iónových 
batérií na úroveň, na ktorej môžu slúžiť 
na použitie v rámci siete; vyzýva Komisiu, 
aby podporila vývoj typov batérií, ktoré 
používajú alternatívne suroviny a iné 
technológie uskladňovania energie v 
oblastiach, v ktorých ešte nenastal 
technologický pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva potenciál použitých batérií 
elektrických vozidiel, ktoré sa majú 
opätovne použiť na uskladňovanie 
energie v domácnostiach alebo vo väčších 
batériových jednotkách; je znepokojený 
tým, že klasifikácia použitých batérií ako 
odpadu v smernici o batériách, nezávisle 
od opätovného použitia, môže byť 
prekážkou pre takéto opätovné použitie;

19. uznáva, že batérie majú krátku 
dobu životnosti; konštatuje, že použité 
batérie treba zneškodniť čo 
najekologickejším spôsobom; upozorňuje 
na skutočnosť, že myšlienku opätovného 
použitia batérií treba jasne odmietnuť, 
pretože proces starnutia zníži hustotu 
výkonu do takej miery, že ich ďalšie 
použitie je prinajmenšom neefektívne a 
spravidla dokonca nebezpečné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 272
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva potenciál použitých batérií 
elektrických vozidiel, ktoré sa majú 
opätovne použiť na uskladňovanie 
energie v domácnostiach alebo vo väčších 
batériových jednotkách; je znepokojený 
tým, že klasifikácia použitých batérií ako 
odpadu v smernici o batériách, nezávisle 
od opätovného použitia, môže byť 
prekážkou pre takéto opätovné použitie;

19. uznáva potenciál elektrických 
vozidiel a ich batérií, pokiaľ ide o 
poskytovanie sieťových služieb, ako aj 
potenciál batérií elektrických vozidiel, 
pokiaľ ide o ich opätovné použitie na 
uskladňovania energie v domácnostiach 
alebo vo väčších batériových jednotkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva potenciál použitých batérií 
elektrických vozidiel, ktoré sa majú 
opätovne použiť na uskladňovanie energie 
v domácnostiach alebo vo väčších 
batériových jednotkách; je znepokojený 
tým, že klasifikácia použitých batérií ako 
odpadu v smernici o batériách, nezávisle 
od opätovného použitia, môže byť 
prekážkou pre takéto opätovné použitie;

19. uznáva potenciál použitých batérií 
elektrických vozidiel, ktoré sa majú 
opätovne použiť na uskladňovanie energie 
v domácnostiach alebo vo väčších 
batériových jednotkách; je znepokojený 
tým, že klasifikácia použitých batérií ako 
odpadu v smernici o batériách, nezávisle 
od opätovného použitia, môže byť 
prekážkou pre takéto opätovné použitie; 
uznáva, že opätovne používané batérie sa 
na konci svojej životnosti nerecyklujú; a 
že bezpečnostné normy nie sú riadené v 
prípade, keď sa účel batérie zmení tak, že 
jej použitie má iné vlastnosti než to, na 
ktoré bola batéria pôvodne navrhnutá; 
vyzýva Komisiu, aby postúpila 
zodpovednosť výrobcu s výkonovými a 
bezpečnostnými zárukami na výrobcov, 
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ktorí batériu opätovne uvedú na trh; 
vyzýva Komisiu, aby objasnila systémy 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov v 
súvislosti s opätovne používanými 
batériami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19 a. uznáva potenciál inteligentnej 
nabíjacej infraštruktúry pre elektrické 
vozidlá pri poskytovaní flexibility 
energetickému systému v rámci 
použiteľného riadenia odberu s cieľom 
znížiť potrebu záložných zariadení v 
energetickom systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 19b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19 b. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
požiadavky na ekodizajn s cieľom zvýšiť 
recyklovateľnosť už v štádiu návrhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

20. domnieva sa, že každý z kľúčových 
materiálov pre batérie, ako sú lítium, ale 
aj nikel, kobalt a mangán, môžu 
dosiahnuť úroveň recyklácie medzi 80 % 
a najmenej 90 % 1c; zdôrazňuje, že treba 
ďalej podporovať výskum a inovácie v 
oblasti procesov a technológií recyklácie v 
rámci programu Horizont Európa v to 
nielen v kontexte potrebnej spoločenskej 
odolnosti; vyzýva Komisiu, aby novom 
nariadení o batériách stanovila konkrétne 
a ambiciózne ciele v oblasti recyklácie 
všetkých kľúčových materiálov 
potrebných pre lítiovo-iónové batérie;

_________________
1c Kritické posúdenie procesov recyklácie 
lítiovo-iónových batérií z hľadiska 
obehového hospodárstva (A Critical 
Review of Lithium-Ion Battery Recycling 
Processes from a Circular Economy 
Perspective); https://www.mdpi.com/2313-
0105/5/4/68/htm

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Simona 
Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre batérie a/alebo minimálny podiel 
recyklovaného obsahu v batériách a aby 
preskúmala opatrenia na zvýšenie 
sociálnych a ekologických noriem v rámci 
celého hodnotového reťazca výroby 
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batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zaviedla prípravu 
opätovného použitia a recyklačné ciele pre 
lítium-iónové batérie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách navrhla recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
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smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

smernice o batériách zvážila cieľ v oblasti 
zberu a recyklácie lítiovo-iónových batérií 
na základe kritických kovových zlomkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítiovo-iónové batérie na základe 
kritických kovových zlomkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila recyklačný 
cieľ pre lítium-iónové batérie;

20. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách zvážila vysoký 
recyklačný cieľ pre lítium-iónové batérie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. je presvedčený, že nové právne 
predpisy v oblasti batérií by mali byť 
technologicky neutrálne, aby trh rozhodol 
o technologických riešeniach a aby mohli 
na trh vstúpiť nové chemické zloženia a 
technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia a/alebo normy na zmenu 
účelu batérií z elektrických vozidiel 
vrátane procesov testovania a 
zaraďovania, ako aj bezpečnostných 
usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Jens Geier, Niels Fuglsang, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. poukazuje na potrebu európskeho 
normalizačného rámca pre druhy batérií 
vrátane kritéria udržateľnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 286
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 b. víta snahy Komisie o vytvorenie 
noriem pre európske batérie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. vyzýva Komisiu, aby starostlivo 
posúdilo riziká, ktorým by bol európsky 
systém vystavený, ak by bol prílišne závislý 
výlučne od systémov na krátkodobé 
uskladňovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. vyzýva Komisiu, aby starostlivo 
posúdila riziká, ktorým by bol európsky 
systém vystavený, ak by bol závislý 
výlučne od systémov na krátkodobé 
uskladňovania energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 289
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Patrizia Toia, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. zdôrazňuje, že treba podporovať 
výskum, know-how a zručnosti s cieľom 
podporovať výrobu batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 c. uznáva potenciál globálneho 
batériového preukazu pri rozvoju 
udržateľného hodnotového reťazca 
batérií vrátane vplyvu na ľudské práva a 
životné prostredie; považuje certifikáciu 
minerálov za dôležitý nástroj na 
zabezpečenie udržateľných hodnotových 
reťazcov batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Prečerpávacie vodné elektrárne Mechanické uskladňovanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ 
nevyužíva plný potenciál tohto uhlíkovo 
neutrálneho a vysokoefektívneho spôsobu 
uskladňovania energie;

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne sa stali nehospodárnymi 
v priebehu transformácie energetického 
systému v dôsledku štátnym dotácií 
narúšajúcich trh, ako aj v dôsledku vývoja 
cien na termínovaných a spotových 
trhoch; poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne si vyžadujú osobitné 
topografické, zemepisné a hydrologické 
podmienky (okrem toho, že musia byť 
akceptované obyvateľstvom, a to najmä 
vzhľadom na škodlivé vplyvy na životné 
prostredie), ktorými disponuje v 
ekonomicky zdôvodnených množstvách 
len málo krajín EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ 
nevyužíva plný potenciál tohto uhlíkovo 
neutrálneho a vysokoefektívneho spôsobu 
uskladňovania energie;

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu v 
prípade tých členských štátov, ktoré môžu 
túto technológiu využiť; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že EÚ nevyužíva 
plný potenciál tohto uhlíkovo neutrálneho a 
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vysokoefektívneho spôsobu uskladňovania 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ 
nevyužíva plný potenciál tohto uhlíkovo 
neutrálneho a vysokoefektívneho spôsobu 
uskladňovania energie;

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú v súčasnosti pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ 
nevyužíva plný potenciál tohto uhlíkovo 
neutrálneho a vysokoefektívneho spôsobu 
uskladňovania energie;

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
zabezpečovaní flexibility systému a pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ 
nevyužíva plný potenciál tohto uhlíkovo 
neutrálneho a nákladovo 
vysokoefektívneho spôsobu uskladňovania 
energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 296
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že prečerpávacie 
vodné elektrárne zohrávajú pri 
uskladňovaní energie kľúčovú úlohu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ 
nevyužíva plný potenciál tohto uhlíkovo 
neutrálneho a vysokoefektívneho spôsobu 
uskladňovania energie;

21. poznamenáva, že existujúce 
prečerpávacie vodné elektrárne zohrávajú 
dôležitú úlohu pri uskladňovaní energie a 
že členské štáty by mali posúdiť 
optimalizáciu ich využitia v súlade s 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne 
prekážky, ktoré tieto projekty odďaľujú, a 
aby poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila nevyhnutnú 
energetickú transformáciu, vykonala 
komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby 
navrhla zmeny;

22. domnieva sa, že prečerpávacie 
vodné elektrárne predstavujú osobitné 
výzvy, pokiaľ ide o topografické, 
zemepisné a hydrologické podmienky 
okrem toho, že musia byť akceptované 
obyvateľstvom, a to najmä vzhľadom na 
škodlivé vplyvy na životné prostredie, 
pričom týmito podmienkami disponuje na 
ekonomicky zdôvodnenej úrovni len málo 
krajín EÚ; zdôrazňuje, že výstavba 
nových prečerpávacích vodných elektrární 
predstavuje masívvny a nákladný zásah do 
ekológie a je v súčasnosti nerentabilná; 
zdôrazňuje, že vo vyššie uvedených 
podmienkach sa potenciál ďalších 
prečerpávacích vodných elektrární zdá 
byť z veľkej časti vyčerpaný; domnieva 
sa, že vnútroštátne a miestne právne 
predpisy sa musia dodržiavať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne 
prekážky, ktoré tieto projekty odďaľujú, a 
aby poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila nevyhnutnú 
energetickú transformáciu, vykonala 
komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby 
navrhla zmeny;

22. zdôrazňuje, že prečerpávacie 
vodné elektrárne využívajúce zdroje 
sladkej vody majú závažné dopady na 
ekosystémy a sú v rozpore s cieľmi 
rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), 
pretože menia hydromorfológiu riek, ničia 
biotopy a ohrozujú druhy, ktorých biotopy 
a prežitie od nich závisia, znižujú 
prirodzený adaptačný potenciál 
sladkovodných ekosystémov voči zmene 
klímy a v konečnom dôsledku majú 
negatívny vplyv na miestne spoločenstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne 
prekážky, ktoré tieto projekty odďaľujú, a 
aby poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila nevyhnutnú 
energetickú transformáciu, vykonala 
komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby 
navrhla zmeny;

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární, ak to je ekologicky zodpovedné; 
vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné 
preskúmanie príslušných právnych 
predpisov a v prípade potreby navrhla 
zmeny a aby pritom neoslabila existujúce 
právne predpisy v oblasti životného 
prostredia, a to najmä rámcovú smernicu 
o vode1a;
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_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne prekážky, 
ktoré tieto projekty odďaľujú, a aby 
poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila nevyhnutnú 
energetickú transformáciu, vykonala 
komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby 
navrhla zmeny;

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne prekážky, 
ktoré tieto projekty odďaľujú, a aby 
poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti pri 
dodržaní postupov posudzovania vplyvu 
na životné prostredie; vyzýva Komisiu, 
aby uprednostnila nevyhnutnú energetickú 
transformáciu, vykonala komplexné 
preskúmanie príslušných právnych 
predpisov a v prípade potreby navrhla 
zmeny, ale aby pritom vždy 
minimalizovala vplyv na životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne prekážky, 
ktoré tieto projekty odďaľujú, a aby 
poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila nevyhnutnú 
energetickú transformáciu, vykonala 
komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby 
navrhla zmeny;

22. domnieva sa, že členské štáty by 
mali hľadať ďalšie spôsoby zvyšovania 
kapacity prečerpávacích vodných 
elektrární; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili všetky administratívne prekážky, 
ktoré tieto projekty odďaľujú, a aby 
poskytovali regulačnú podporu pre 
inovatívne prístupy v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila nevyhnutnú 
energetickú transformáciu, vykonala 
komplexné preskúmanie príslušných 
právnych predpisov a v prípade potreby 
navrhla zmeny, pričom zohľadní 
viacúčelové využitie existujúcich a nových 
zásob;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. vyzýva Komisiu, aby v 
nadchádzajúcom posúdení smernice 
2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch 
energie objasnila rôzne formy 
prečerpávacích vodných elektrární a aby 
zahrnula všetky typy prečerpávacích 
vodných elektrární, a to s otvorenou a 
uzavretou slučkou, v rámci vymedzenia 
pojmu „obnoviteľné zdroj energie“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



PE650.683v01-00 148/174 AM\1204565SK.docx

SK

23. poukazuje na to, že v záujme 
posilnenia ochrany životného prostredia 
by sa mala uprednostniť modernizácia 
existujúcich zariadení a projektov s 
vyššou kapacitou;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na to, že v záujme 
posilnenia ochrany životného prostredia 
by sa mala uprednostniť modernizácia 
existujúcich zariadení a projektov s vyššou 
kapacitou;

23. poukazuje na to, že v záujme 
minimalizácie environmentálnych a 
sociálnych vplyvov by sa mala 
uprednostniť modernizáciami existujúcich 
zariadení pred inštaláciou novej kapacity 
(napríklad klasické vodné elektrárne 
môžu byť dodatočne upravené tak, aby 
mohli fungovať ako prečerpávacie vodné 
elektrárne); nové projekty prečerpávacích 
vodných elektrární a projekty s vyššou 
kapacitou by mali podliehať prísnemu 
posúdeniu vplyvu na životné prostredie v 
porovnaní s ostatnými technológiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na to, že v záujme 
posilnenia ochrany životného prostredia by 
sa mala uprednostniť modernizácia 
existujúcich zariadení a projektov s vyššou 
kapacitou;

23. poukazuje na to, že v záujme 
posilnenia ochrany životného prostredia by 
modernizácia existujúcich zariadení a 
projektov s vyššou kapacitou mohla byť 
lepšia než nové projekty;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na to, že v záujme 
posilnenia ochrany životného prostredia by 
sa mala uprednostniť modernizácia 
existujúcich zariadení a projektov s vyššou 
kapacitou;

23. poukazuje na to, že v záujme 
posilnenia ochrany životného prostredia by 
sa mala uprednostniť modernizácia 
existujúcich zariadení a projektov s vyššou 
kapacitou, ako aj finančná podpora 
členským štátom s potenciálom v tejto 
oblasti na projekty malého a stredne 
veľkého rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 a. uznáva význam európskej 
technológie zotrvačníka pre 
uskladňovanie energie a reguláciu 
frekvencie; zdôrazňuje skutočnosť, že táto 
technológia je relevantným zariadením na 
uskladňovanie a reguláciu pre 
inteligentné siete alebo pre rozvoj 
strategických sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 a. berie na vedomie prínos 
technológií uskladňovania energie, ako je 
stlačený vzduch, ako aj zotrvačníky a 
superkondenzátory na poskytovanie 
flexibility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 a. zdôrazňuje spoľahlivé podmienky 
zamestnania v rámci uskladňovania 
tepelnej energie v rôznych oblastiach, ako 
je výroba elektrickej energie, vykurovanie 
(diaľkové vykurovanie a vykurovanie 
obytných priestorov) a procesné teplo pre 
priemysel, ale vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že sa tejto oblasti venuje na 
úrovni EÚ zatiaľ len malá pozornosť; 
vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť uskladňovaniu tepelnej energie 
s cieľom uvoľniť jej nevyužitý potenciál 
na podporu prechodu na uhlíkovo 
neutrálnu EÚ aj v kombinácii s inými 
technológiami a odvetviami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 23b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 b. upozorňuje, že uskladňovanie 
tepla vo forme teplej vody alebo 
existujúcej termálnej masy budov je 
nákladovo efektívnym spôsobom 
uskladňovania energie a že čím je budova 
energeticky hospodárnejšia, tým môže 
mať väčší potenciál z hľadiska 
uskladňovania a flexibilnej spotreby 
tepla3a; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila 
tento rozmer pri návrhu svojej stratégie 
na uskladňovanie energie a vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v rýchlej 
renovácii ich fondu budov s cieľom 
dosiahnuť energeticky hospodárny a 
klimaticky neutrálny fond budov 
najneskôr do roku 2050;
_________________
3a J. Rosenow a R. Lowes Vykurovanie 
bez teplého vzduchu: zásady inteligentnej 
elektrifikácie (Heating without the hot 
air: Principles for smart heat 
electrification), 2020, Belgicko, RAP 
Online: 
https://www.raponline.org/knowledge-
center/heating-without-hot-air-principles-
smart-heat-electrification/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 23c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 c. domnieva sa, že širšie zavádzanie 
uskladňovania tepelnej energie v odvetví 
elektrickej energie by mohlo pomôcť 
podporiť prienik výroby elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
zabezpečiť dodatočnú flexibilitu a 
stabilitu sústavy a zvýšiť energetickú 
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bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

24. zdôrazňuje, že uskladňovanie 
tepelnej energie a uskladňovanie 
elektrickej energie treba posudzovať 
samostatne; domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre vykurovanie obytných 
budov v husto osídlených oblastiach; 
poukazuje na to, že siete diaľkového 
vykurovania sú napájané teplou vodou, 
ktorá vzniká ako odpadové teplo pri 
výrobe elektrickej energie vo veľkých 
jadrových, uhoľných a plynových 
elektrárňach; poukazuje na to, že 
diaľkové vykurovanie je veľmi užitočné, 
keďže zvyšuje efektívnosť jadrových 
elektrární a elektrární využívajúcich 
fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie a uskladňovanie tepelnej 
energie v husto obývaných oblastiach je 
veľmi účinným nástrojom pre 
uskladňovanie energie, ktorý zabezpečuje 
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členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

potrebnú flexibilitu na začlenenie 
väčšieho podielu nestálych obnoviteľných 
zdrojov energie a odpadového tepla z 
priemyselných procesov a terciárneho 
sektora; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali a rozvíjali siete 
diaľkového vykurovania; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tepelnú 
infraštruktúru a uskladňovanie tepelnej 
energie pri tvorbe 10-ročného plánu 
rozvoja sietí ENTSO-E a ENTSO-G;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie a uskladňovanie tepelnej 
energie je optimálnym nástrojom pre 
zabezpečenie potrebnej flexibility pri 
začleňovaní väčšieho podielu energie z 
obnoviteľných zdrojov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 

24. domnieva sa, že dobre navrhnuté a 
vysoko energeticky účinné diaľkové 
vykurovanie je ďalším sľubným využitím 
uskladňovania tepelnej energie a je 
osobitne vhodné pre uskladňovanie energie 
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členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

a vykurovanie domácností v husto 
obývaných oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
vysoko energeticky efektívne siete 
diaľkového vykurovania založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach s rastúcim podielom 
vykurovania založeného na 
obnoviteľných zdrojoch a odpadového 
tepla, ako aj pre zabezpečenie procesného 
vykurovania v priemysle; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie založené na obnoviteľných 
zdrojoch a inovatívne veľké kotle sú 
veľmi efektívnym nástrojom pre 
uskladňovanie energie a vykurovanie 
domácností v husto osídlených oblastiach; 
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siete diaľkového vykurovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali a rozvíjali vysoko energeticky 
efektívne siete diaľkového vykurovania 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania;

24. domnieva sa, že diaľkové 
vykurovanie je veľmi efektívnym 
nástrojom pre uskladňovanie energie a 
vykurovanie domácností v husto 
osídlených oblastiach; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali a rozvíjali 
siete diaľkového vykurovania spolu s 
novými technológiami výroby tepla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24 a. domnieva sa, že využívanie 
uskladňovania tepelnej energie pri výrobe 
energie, napríklad začlenením 
koncentračných solárnych elektrární, 
umožňuje regulovateľný systém výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý 
dokáže zabezpečiť flexibilitu a stabilitu 
sústavy, pričom zároveň prispeje k 
dekarbonizácii energetického sektora, 
zvýši energetickú bezpečnosť a umožní 
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ďalší prienik rôznych obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24 a. je presvedčený, že uskladňovanie 
tepelnej energie v kolektoroch podzemnej 
vody, a to najmä v súvislosti s využívaním 
geotermálnych zdrojov, by mohlo 
predstavovať inovatívny nástroj v 
mimomestských a priemyselných 
oblastiach; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali výskum a vývoj 
týchto riešení a realizovali rozsiahle 
pilotné zariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 24b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24 b. uznáva, že flexibilná kogenerácia 
predstavuje výhľadovo orientované 
integrované riešenie uskladňovania 
energie zabezpečujúce flexibilitu 
elektrickej sústavy a efektívnosť dodávok 
tepla vďaka oddeleniu uskladňovania 
tepla pri výrobe energie od spotreby tepla;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 322
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. víta skutočnosť, že siete 
diaľkového vykurovania a chladenia 
budú oprávnené na financovanie v rámci 
revidovaného nariadenia o NPE, a vyzýva 
na ich zahrnutie ako potenciálnych 
projektov spoločného záujmu podľa 
nariadenia o TEN-E;

25. zdôrazňuje skutočnosť, že 
energetická modernizácia budov vo 
verejnom a priemyselnom sektore by mala 
byť oprávnená získať financovanie v 
rámci revidovaného nariadenia o NPE, a 
vyzýva na ich zahrnutie ako potenciálnych 
projektov spoločného záujmu podľa 
nariadenia o TEN-E;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 a. je presvedčený, že technológie na 
uskladňovanie tepelnej energie by sa mali 
podporovať s cieľom zlepšiť ich 
výkonnosť a spoľahlivosť a začleniť ich 
do existujúcich systémov zabezpečujúcich 
použiteľnú energiu; vývoj technológií na 
uskladňovanie tepelnej energie a ich 
uvádzanie na trh môže poskytnúť 
príležitosti pre spoločné projekty 
zamerané na podporu energetických 
partnerstiev medzi krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 a. zdôrazňuje potenciál energetickej 
hospodárnosti budov z hľadiska 
uskladňovania chladu alebo tepla a 
horúcej vody; vyzýva Komisiu, aby 
podnietila renovácie v oblasti energetickej 
hospodárnosti v rámci svojej 
nadchádzajúcej stratégie pre vlnu 
renovácií a naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby plnili svoje dlhodobé stratégie v 
oblasti renovácií a zároveň zohľadňovali 
potenciál budov v oblasti uskladňovania 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 a. vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu 
infraštruktúry v oblasti uskladňovania 
tepelnej energie a vykurovania s cieľom 
zabezpečiť flexibilitu energetického 
systému v rámci nadchádzajúcej stratégie 
pre inteligentnú integráciu odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 a. vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu 
infraštruktúry v oblasti uskladňovania 
tepelnej energie a vykurovania s cieľom 
zabezpečiť flexibilitu energetického 
systému v rámci nadchádzajúcej stratégie 
pre inteligentnú integráciu odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 b. vyzýva členské štáty, aby ďalej 
skúmali integráciu odvetví, inteligentné 
energetické systémy a využívanie 
nadbytočného tepla napríklad z dátových 
centier, priemyselných komplexov alebo 
systémov metra; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala inovatívne koncepcie v 
oblasti uskladňovania tepelnej energie, 
ako je uskladňovanie tepla spojené s 
premenou na elektrickú energiu a 
uskladňovanie ľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 25b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 b. uznáva, že potenciál budov, pokiaľ 
ide o uskladňovanie energie, ktorý majú 
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vďaka materiálom účinným z hľadiska 
uskladňovania energie a tepelným alebo 
masívnym stavebným prvkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 c. vyzýva členské štáty, aby zvážili 
všetky udržateľné a nákladovo efektívne 
technológie uskladňovania energie a 
možnosti zabezpečenia flexibility, a to 
vrátane tých, ktoré sú založené na teple, v 
súlade integrovaným prístupom k 
energetickým systémom pri premene 
svojich energetických systémov na vysoko 
energeticky efektívne hospodárstva v plnej 
miere založené na udržateľných zdrojoch 
energie v rámci svojich národných 
energetických a klimatických plánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Úloha spotrebiteľov Energia pre občanov a decentralizované 
uskladňovanie energie

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 331
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Podnadpis 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Úloha spotrebiteľov Aktívna úloha občanov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Łukasz Kohut

Návrh uznesenia
Podnadpis 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Úloha spotrebiteľov Úloha výrobcov-spotrebiteľov a 
spotrebiteľov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 a. je pevne presvedčený, že zapojenie 
občanov do energetických systémov 
prostredníctvom decentralizovaných 
riešení v oblasti uskladňovania energie, a 
to najmä v kombinácii so zariadeniami na 
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, 
je kľúčom k zabezpečeniu rýchlej a 
nákladovo efektívnej energetickej 
transformácie a zároveň poskytuje priame 
výhody koncovým používateľom; vyzýva 
preto Komisiu, aby v plnej miere 
zohľadnila a využila potenciál zapojenia 
občanov v svojej stratégii v oblasti 
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uskladňovania energie a v ďalších 
súvisiacich materiáloch alebo právnych 
predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 25b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 b. vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene, správne a efektívne 
transponovali ustanovenia o aktívnych 
spotrebiteľských a občianskych 
energetických spoločenstvách obsiahnuté 
v smernici o spoločných pravidlách pre 
vnútorný trh s elektrickou energiou (EÚ) 
2019/944 a ustanovenia o 
samospotrebiteľoch energie 
z obnoviteľných zdrojov a komunitách 
vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 
zdrojov obsiahnuté v smernici (EÚ) 
2018/2001 (prepracované znenie) o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov s cieľom uvoľniť 
potenciál zapojenia koncových 
používateľov aj v odvetví uskladňovania 
energie; vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala a usmerňovala členské štáty 
v tomto úsilí aj prostredníctvom ad hoc 
usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Sylvia Limmer

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že tzv. regulácia 
zaťaženia elektrickej sústavy ako nástroj 
alokácie elektrickej energie nie je nič iné 
než opatrenie centrálne plánovaného 
hospodárstva na riadenie nedostatku 
elektrickej energie spôsobeného tzv. 
energetickou transformáciou, a preto by 
sa mala v akejkoľvek forme odmietnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete, 
reakcia na strane spotreby, inteligentné 
merače a inteligentné siete ako 
technologický predpoklad, sú kľúčom k 
zníženiu špičky spotreby energie, 
poskytujú flexibilitu siete a zohrávajú 
čoraz dôležitejšiu úlohu pri zabezpečovaní 
toho, aby energetická sústava bola 
efektívna, obnoviteľná a integrovaná; 
poznamenáva však, že využívanie 
zariadení na uskladňovanie energie môže 
súperiť s reakciou na strane spotreby a 
potrebu zariadení na uskladňovanie 
energie môže výrazne znížiť rozvoj reakcií 
na strane spotreby do roku 20304a; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby 
uprednostnili tie riešenia, ktoré efektívne 
využívajú zdroje a energiu, a ktoré teda v 
konečnom dôsledku viac podporujú cieľ 
Únie v oblasti klimatickej neutrality;
_________________
4a Európska komisia, Štúdia na tému 
Uskladňovanie energie - príspevok k 
bezpečnosti dodávok elektrickej energie v 
Európe (Study on energy storage - 
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contribution to security of electricity 
supply in Europe), Brusel, 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete, 
reakcia na strane spotreby a zavádzanie 
inteligentných sietí ako technologický 
predpoklad pomáhajú znížiť špičku 
spotreby energie, poskytujú flexibilitu a 
zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri 
zabezpečovaní toho, aby energetická 
sústava bola efektívna a integrovaná; 
Komisia by mala preto zabezpečiť, aby 
tvorba rámca pre uskladňovanie energie, 
a to najmä pre domácnosti a sektor 
bývania, uceleným spôsobom vychádzala z 
príslušných ustanovení EÚ týkajúcich sa 
komunít využívajúcich obnoviteľné zdroje 
energie a vlastnej spotreby; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili spravodlivé 
odmeňovanie pre spotrebiteľov 
poskytujúcich služby v oblasti flexibility; 
výhody, ktoré poskytujú systému ako 
celku, sa musia dostať aj k spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete, 
inteligentné domáce energetické systémy a 
reakcia na strane spotreby pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná; včasná normalizácia nových 
zariadení, informácie pre spotrebiteľov a 
transparentnosť údajov spotrebiteľov, 
ako aj dobre fungujúce trhy s elektrickou 
energiou poskytujúce spotrebiteľom 
jednoduchý prístup budú z tohto hľadiska 
kľúčové; poznamenáva, že je dôležité 
rozvíjať úlohu spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane spotreby pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná, a domnieva sa, že všetci 
občania by mali mať úžitok z týchto 
technológií; zdôrazňuje okrem toho úlohu 
aktívnych spotrebiteľských a občianskych 
energetických spoločenstiev v procese 
energetickej transformácie a domnieva sa, 
že by im mala byť poskytovaná primeraná 
podpora;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 340
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná; zdôrazňuje, že širšie uvedenie 
technológie energetického prepojenia 
vozidla a siete na trh si bude vyžadovať 
väčšiu interoperabilitu, a teda reguláciu 
na úrovni celej EÚ, čím sa odstránia 
viaceré bariéry vrátane administratívnych, 
právnych a daňových;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná; preto treba posilniť a 
podporiť miestne energetické 
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spoločenstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Łukasz Kohut

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. zdôrazňuje úlohu výrobcov-
spotrebiteľov a energetických 
spoločenstiev z hľadiska lepšieho 
využívania možností uskladňovania 
energie; domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
vlastná výroba energie na zníženie tlaku v 
sieti a jej batérie, domáce uskladňovanie 
tepla, technológia energetického prepojenia 
vozidla a siete a reakcia na strane dopytu 
pomáhajú znížiť špičku spotreby energie, 
poskytujú flexibilitu a zohrávajú čoraz 
dôležitejšiu úlohu pri zabezpečovaní toho, 
aby energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;



PE650.683v01-00 168/174 AM\1204565SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete a 
reakcia na strane dopytu pomáhajú znížiť 
špičku spotreby energie, poskytujú 
flexibilitu a zohrávajú čoraz dôležitejšiu 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby 
energetická sústava bola efektívna a 
integrovaná;

26. domnieva sa, že domáce batérie, 
domáce uskladňovanie tepla, technológia 
energetického prepojenia vozidla a siete, 
reakcia na strane dopytu a integrácia 
odvetví pomáhajú znížiť špičku spotreby 
energie, poskytujú flexibilitu a zohrávajú 
čoraz dôležitejšiu úlohu pri zabezpečovaní 
toho, aby energetická sústava bola 
efektívna a integrovaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Simona Bonafè, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 a. uznáva prínos občanov k 
zabezpečeniu flexibility systému, a to 
napríklad prostredníctvom 
decentralizovaných a menších 
energetických riešení, a tým ich prínos k 
dosahovaniu klimatických a 
energetických cieľov; vyzýva členské 
štáty, aby podporili zapojenie občanov do 
energetického systému a aby odstránili 
prekážky, ktoré spotrebiteľom bránia vo 
vlastnej výrobe energie, v spotrebe, 
uskladňovaní alebo predaji vlastne 
vyrobenej elektrickej energie na trhu; 
vyzýva Komisiu, aby náležite monitorovala 
správne vykonávanie smernice (EÚ) 
2019/944 o spoločných pravidlách pre 
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vnútorný trh s elektrinou a smernice (EÚ) 
2018/2001 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o 
články ustanovujúce regulačný rámec pre 
samospotrebiteľov a energetické 
spoločenstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 a. zdôrazňuje, že pre občania, ktorí 
sa aktívne zapájajú do výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov a/alebo prispievajú 
k flexibilite systému, a to aj 
uskladňovaním energie, individuálne 
alebo v rámci občianskeho energetického 
spoločenstva, musia mať podporný rámec 
a možnosť zúčastňovať sa trhu s energiou 
za rovnakých podmienok a získavať 
príslušné výhody; vyzýva Komisiu, aby 
členským štátom poskytla vykonávacie 
usmernenia týkajúce sa pojmov 
podporného rámca a rovnakých 
podmienok, ktoré zaviedla smernica o 
elektrine a smernica o obnoviteľných 
zdrojoch energie 1b, s cieľom zabezpečiť 
úspešné vykonávanie a plné uznanie 
výhod občianskych projektov v oblasti 
energetiky a uskladňovania energie;
_________________
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou a a o zmene smernice 
2012/27/EÚ a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. 
decembra 2018 o podpore využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Jens Geier, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 a. poznamenáva, že reakcia 
priemyselných aktérov na strane spotreby 
si vyžaduje flexibilitu a adaptabilitu 
výrobných procesov; poukazuje na to, že 
reakcia na strane spotreby musí byť 
riadená spôsobom, ktorý umožňuje 
udržať súčasné systémy zamestnávania, 
napríklad prostredníctvom zariadení na 
uskladňovanie energie ako sú sodíkovo-
sírové batérie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Claudia Gamon
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 a. berie na vedomie neochotu 
súkromných používateľov poskytnúť 
batérie ich vlastných vozidiel pre služby 
uskladňovania energie; víta v tejto 
súvislosti stimuly pre flexibilitu 
poskytnuté spotrebiteľom podľa smernice 
o trhu s elektrinou a vyzýva členské štáty, 
aby urýchlene a rozhodne vykonali 
príslušné ustanovenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 349
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 a. domnieva sa, že rozšírením riešení 
decentralizovaného uskladňovania 
energie sa úloha agregátorov v 
energetickom systéme stáva kľúčová, 
pokiaľ ide o efektívne riadenie 
uskladnených zdrojov spotrebiteľov, a to 
tak v prospech spotrebiteľov, ako aj širšej 
elektrizačnej sústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 a. pripomína, že daňové stimuly pre 
technológie uskladňovania energie s 
využitím batérií by mohli posilniť aktívnu 
úlohu spotrebiteľov a zároveň zvýšiť 
flexibilitu siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 b. zdôrazňuje, že decentralizované 
uskladňovanie energie je kľúčovou 
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časťou riadenia strany dopytu; vyzdvihuje 
úlohu batérií elektrických vozidiel pri 
zabezpečovaní flexibility siete 
prostredníctvom inteligentného nabíjania 
a služieb pripojenia vozidla k sieti alebo 
vozidla k budove ; konštatuje, že funkciu 
takýchto služieb by mali umožňovať 
výrobcovia elektrických vozidiel, nabíjací 
softvér, ako aj nabíjacia stanica; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila podporný rámec 
pre flexibilitu systému poskytovanú 
elektrickými vozidlami, pričom určí 
prípadné úlohy inteligentného nabíjania, 
ako aj pripojenia vozidla k sieti, resp. 
vozidla k budove; navrhuje vydať žiadosť 
o normalizáciu na vypracovanie 
minimálnych technických požiadaviek v 
záujme dosiahnutia v plnej miere 
interoperabilných, hladko fungujúcich a 
bezpečných systémov a prístupu k údajom 
(stav nabitia) v rámci revidovanej 
smernice o alternatívnych palivách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 b. je presvedčený, že batérie a 
palivové články budú zohrávať významnú 
úlohu pri dekarbonizácii dopravného 
sektora, ako aj pri stabilizácii siete; 
podporuje urýchlené zavedenie potrebnej 
infraštruktúry; v tejto súvislosti víta 
vyhlásenie Komisiu na podporu 
zavádzania verejných nabíjacích 
a čerpacích staníc; víta tiež posúdenie 
smernice o infraštruktúre pre alternatívne 
palivá, ako aj nariadenia o TEN-T; 
naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby 
zachovali vysoké úrovne financovania 
nástroja na prepájanie Európy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 b. poznamenáva, že uskladňovanie 
energie s využitím batérií by mohlo 
pomôcť pri zabezpečení všeobecného 
prístupu k energie a prispieť k zníženiu 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 26c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26 c. zdôrazňuje potenciál riešení v 
oblasti uskladňovania energie z hľadiska 
boja proti energetickej chudobe, a to 
umožnením zmeny paradigmy smerom od 
spotrebiteľa k výrobcovi-spotrebiteľovi a 
budovaním energetických spoločenstiev 
založených na obnoviteľných zdrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Maria Spyraki
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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27 a. je presvedčený, že plynárenská 
infraštruktúra vrátane zariadení na 
skladovanie plynu a plynárenskej siete 
zohráva kľúčovú úlohu pri uskladňovaní 
energie, a to najmä vzhľadom na potrebu 
dlhodobých riešení v oblasti 
uskladňovania, ktoré zaručia celoročne 
bezpečné a cenovo prístupné dodávky 
energie;

Or. en


