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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku k plánu pre obnoviteľnú energiu v Európe 
na rok 2007 adresovanom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku naliehavo vyzval 
Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh smernice o obnoviteľných energiách spolu s 
nástrojmi na propagáciu, prenos technológií a šírenie osvedčených postupov pri využívaní 
tohto potenciálu.

Treba pripomenúť aj to, že Komisia podporila priemerný cieľ na zabezpečenie 25 % energie 
z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a jasné záväzné ciele pre energetické, dopravné, 
vykurovacie a chladiarenské odvetvie. Výbor vyzval EÚ, aby vysvetlila úlohy, práva 
a právomoci regiónov a miestnych orgánov pri uplatňovaní politiky, a to v súlade so zásadou 
subsidiarity.

Novú energetickú politiku pre Európu treba podporiť, pretože v plnej miere uznáva výber 
energetického mixu členskými štátmi a zvrchovanosť nad primárnymi energetickými zdrojmi, 
pričom politika sa súčasne opiera o ducha solidarity medzi členskými štátmi, aby sa 
zabezpečil integrovaný prístup ku klimatickej zmene a k úlohám podporujúcim ekologickú 
udržateľnosť. Treba zdôrazniť, že energetická politika využívajúca obnoviteľné zdroje ponúka 
príležitosť na decentralizáciu energetickej politiky prostredníctvom využívania regionálneho 
potenciálu a uspokojovania potrieb regiónov. Príslušné orgány by preto mali mať k dispozícii 
prostriedky na dosahovanie týchto cieľov. Členské štáty musia zobrať do úvahy všetky možné 
technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Treba požiadať Komisiu, aby podľa technických možností urobila kombinovanú výrobu 
povinnou, keď sa obnoviteľná energia vyrába z biomasy. Komisia by okrem toho mala 
preštudovať vplyv projektov spaľovania dreva v peciach na miestny a trvalo udržateľný 
rozvoj drevárskeho priemyslu, pretože toto odvetvie veľmi významnou mierou prispieva 
k regionálnemu rozvoju a dynamike vidieckeho hospodárstva.

Členské štáty a regióny by v tomto kontexte mali podporovať iniciatívy a činnosti všetkých 
miestnych aktérov zainteresovaných na rozvoji obnoviteľných energetických zdrojov -
miestnych a regionálnych orgánov, poľnohospodárov a lesníkov, obchodníkov a projektantov, 
univerzít, výskumných pracovníkov a súkromné osoby. Mali by podporovať aj vytváranie 
verejno-súkromných partnerstiev a zlepšovať zásobovacie a odbytové reťazce pre energiu 
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

Regionálne a miestne orgány by mali byť príkladom pre európsku verejnosť tým, že budú 
súhlasiť so zavedením energetických technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje vo svojich 
priestoroch, budú podporovať využívanie biopalív vo svojich vozidlách a budú sa usilovať 
o úspory energie pomocou energeticky účinných zariadení.

Treba zdôrazniť, že využívanie obnoviteľných zdrojov, ako aj výroba zariadení a strojov 
môžu zabezpečiť rozvoj možností pre veľa regiónov v celej Európe, najmä pre regióny 
s obmedzenými možnosťami pri tvorbe pracovných miest.

Na to, aby sa obnoviteľné energetické zdroje mohli využívať v plnej miere, treba vykonať 
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ešte veľa práce vo výskumnej činnosti, vo vývoji, pri propagácii a pri výmene osvedčených 
postupov.

Z regionálneho hľadiska treba rozhodne zdôrazniť hodnotu obnoviteľných energetických 
zdrojov. Preto je dôležité, aby využívanie obnoviteľných zdrojov slúžilo účelu s dokázateľnou 
pridanou hodnotou.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát zabezpečí, že jeho 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
v doprave v roku 2020 predstavuje aspoň 
10% z konečnej spotreby energie 
v doprave v danom členskom štáte.

3. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho 
podiel energie z obnoviteľných a trvalo 
udržateľných rašelinových zdrojov 
v doprave v roku 2020 predstavoval aspoň 
10 % z konečnej spotreby energie 
v doprave v danom členskom štáte. 

Or. en

Odôvodnenie
V niektorých členských štátoch sú trvalo udržateľné rašelinové zdroje dôležitým regionálnym 
a miestnym zdrojom tepla a energie pokrývajúcim potreby decentralizovaných a rozvetvených 
energetických systémov. Pohonné látky vyrobené z rašeliny by naplnili požiadavky na zníženie 
emisií skleníkových plynov, rovnaké výhody pre klímu vyplývajú aj z využívania iných 
biopalív. Pohonné látky vyrábané z rašeliny by zlepšili aj komercializáciu 2. generácie 
technológie Fischera - Tropscha. Pohonné látky vyrábané z rašeliny by zároveň zmenšili 
závislosť Európskej únie od dovozu ropy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 4  odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát príjme vnútroštátny
akčný plán. 

1. Každý členský štát prijíma národný
akčný plán na základe energetického 
akčného plánu vypracovaného na 
miestnej a regionálnej úrovni 
a v koordinácii s regionálnym plánovaním 
a s politikami na využívanie pôdy.

Vo vnútroštátnom akčnom pláne sa 
ustanovujú ciele členského štátu týkajúce 
sa podielov energie z obnoviteľných 
zdrojov v doprave a v sektore elektrickej, 
vykurovacej a chladiacej energie v roku 
2020 a primerané opatrenia, ktoré sa majú 
prijať s cieľom dosiahnutia týchto cieľov 
vrátane vnútroštátnych politík zameraných 
na rozvoj existujúcich zdrojov biomasy 
a mobilizáciu nových zdrojov biomasy na 
rôzne využitia, ako aj opatrenia, ktoré sa 
majú prijať na účely splnenia požiadaviek 
uvedených v článkoch 12 až 17.

V národnom akčnom pláne sa ustanovujú 
ciele členského štátu týkajúce sa podielov 
energie z obnoviteľných zdrojov v doprave 
a v sektore elektrickej, vykurovacej 
a chladiacej energie v roku 2020 
a primerané opatrenia, ktoré sa majú prijať 
s cieľom dosiahnutia týchto cieľov tak na 
regionálnej, ako aj na miestnej úrovni 
vrátane vnútroštátnych a regionálnych 
politík zameraných na rozvoj existujúcich 
zdrojov biomasy a mobilizáciu nových 
zdrojov biomasy na rôzne využitia, ako aj 
opatrenia, ktoré sa majú prijať na účely 
splnenia požiadaviek uvedených v 
článkoch 12 až 17.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 12 odsek 1  písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) vnútroštátna legislatíva a 
administratívne postupy umožňujú 
a podporujú vytváranie verejno-
súkromných partnerstiev, ako aj 
podporujú možnosti na vzájomnú 
spoluprácu medzi podnikmi, verejným 
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sektorom, školami a univerzitami s 
cieľom vytvoriť regionálne inovačné 
zoskupenia v duchu lisabonskej stratégie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 13  názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie a odborná príprava Informácie, odborná príprava a výskum

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 13  odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty podporujú výskum 
energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj 
prepojení medzi výskumnými ústavmi 
a priemyslom spôsobom, ktorý uľahčí 
implementovanie a ďalší vývoj novej 
technológie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 15  odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené na 
účely uvedené v ods. 1 nesmú byť 
vyrobené zo surovín získaných z pôdy s 

3. Biopalivá a biokvapaliny zohľadňované
na účely uvedené v ods. 1 nesmú byť 
vyrobené zo surovín získaných z:
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uznaným vysokým stupňom biologickej 
rôznorodosti, t. j. pôdy, ktorá mala jeden 
z týchto statusov v januári 2008 alebo po 
ňom, a to bez ohľadu na to, či daná pôda 
tento status ešte má:

(a) les nevystavený ľudskej činnosti vo 
významnej miere , t. j. les, v ktorom 
nedošlo k žiadnym významným ľudským 
zásahom alebo v ktorom bol posledný 
ľudský zásah dostatočne dávno na to, aby 
umožnil opätovné nastolenie prirodzeného 
zloženia druhov a prirodzených procesov;
(b) oblasti určené na účely ochrany 
prírody, ak nie sú predložené dôkazy o 
tom, že výroba suroviny nie je v rozpore s 
týmito účelmi.

(a) oblastí určených zákonom na účely 
ochrany prírody, ak nie sú predložené 
dôkazy o tom, že výroba suroviny nie je v 
rozpore s týmito účelmi;

(c) Trávne porasty s vysokým stupňom 
biologickej rôznorodosti, t. j. pasienky 
bohaté na druhy, nehnojené 
a s nezhoršenou kvalitou.

(c) pastvín s vysokým stupňom biologickej 
rôznorodosti, t. j. pasienkov bohatých na 
druhy, nehnojených a nedegradovaných;

(c) oblastí, kde sa nezákonne zmenilo 
využívanie pôdy alebo sa zničili pôvodné 
mokrade, čo mohlo viesť k zníženiu zásob 
uhlíka v pôde.

Komisia ustanovuje kritériá a zemepisné 
rozsahy s cieľom určiť, ktoré trávne 
porasty spadajú pod písm. c). Takéto 
opatrenie, ktoré je zamerané na zmenu 
menej zásadných prvkov tejto smernice, sa 
prijíma v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodná definícia „les nevystavený ľudskej činnosti vo významnej miere“ v článku 15 ods. 3 
je nepresný výraz používaný najmä na štatistické účely, čo ponecháva priestor na nejasnú 
interpretáciu toho, ktoré lesy by patrili to tejto kategórie. V niektorých prípadoch by sa mohli 
bežne hospodársky využívané a trvalo udržateľne riadené lesy považovať za nedotknuté, 
biologicky rozmanité lesy a nespadajú do 10 % cieľa pre biopalivá.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 15  odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Biopalivá a iné biokvapaliny 
zohľadnené na účely uvedené v ods. 1 
nesmú byť vyrobené zo suroviny 
získaných z pôdy s vysokými zásobami 
uhlíka, t. j. z pôdy, ktorá mala jeden 
z týchto statusov v januári 2008 a už ho 
nemá:

4. Suroviny na báze dreva používané na 
výrobu biopalív a iných biokvapalín 
zohľadňovaných na účely uvedené v ods.1 
sa získavajú z lesov, ktoré:

(a) mokraď, t. j. pôda pokrytá alebo 
nasiaknutá vodou trvalo alebo počas 
významnej časti roka, vrátane 
nedotknutých oblastí rašelinovej pôdy;

(a) sú riadené a obhospodarované podľa 
kritérií MCPFE na udržateľné riadenie 
lesov či porovnateľných kritérií 
stanovených v rámci iných postupov 
regionálnej politiky v oblasti lesného 
hospodárstva;

(b) súvislo zalesnené oblasti, t. j. pôda o 
ploche viac ako 1 hektár so stromami 
vyššími ako 5 metrov a s pokryvom koruny 
viac ako 30%, alebo so stromami 
schopnými dosiahnuť tieto prahové 
hodnoty in situ.

(b) vyhovujú vnútroštátnej legislatíve pre 
oblasť lesného hospodárstva a ekológie.

Ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú, 
ak v čase získania suroviny mala pôda 
rovnaký status ako v januári 2008.

Or. en

Odôvodnenie

Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (MCPFE) uverejnila rozsiahly súbor 
kritérií a ukazovateľov na trvalo udržateľné riadenie lesov, o čom musia všetci signatári 
podávať správy. Tieto kritériá sa uplatňovali na vnútroštátnej úrovni a v súčasnosti 
predstavujú dôležitú súčasť vnútroštátnej legislatívy pre oblasť lesného hospodárstva v 
mnohých krajinách EÚ. Zodpovedajúce kritériá a ukazovatele sa vypracovali aj v iných 
častiach sveta a mali by sa používať pre suroviny na báze dreva mimo Európy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 19  odsek 1  písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) o zapojení regiónov do tohto procesu 
a opatreniach prijatých na miestnej 
a regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 20  odsek 5  písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) relatívne environmentálne výhody a 
náklady spojené s využitím rôznych 
biopalív, dosahy dovozných politík 
Spoločenstva na ne, hľadiská spojené s 
bezpečnosťou dodávok a spôsoby 
dosiahnutia vyváženého prístupu medzi 
domácou výrobou a dovozom;

a) relatívne environmentálne výhody a 
náklady spojené s využívaním rôznych 
biopalív, s osobitným dôrazom na ich 
vplyv na ekonomickú situáciu regiónov 
zapojených do ich výroby, distribúcie 
a využívania;

(aa) účinky dovozných politík
Spoločenstva na ne, hľadiská spojené s 
bezpečnosťou dodávok a spôsoby 
dosiahnutia vyváženého prístupu medzi 
domácou výrobou a dovozom;

Or. en
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