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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/286 

Pozmeňujúci návrh  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i. na účely dosiahnutia záväzného 

cieľa Únie, aby podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov predstavoval do 

roku 2030 aspoň 27 %, ako sa uvádza v 

článku 3 [prepracovaného znenia smernice 

2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 

767], príspevok k tomuto cieľu, pokiaľ ide 

o podiel energie z obnoviteľných zdrojov 

daného členského štátu na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 2030, s 

lineárnou trajektóriou tohto príspevku od 

roku 2021. 

i. na účely dosiahnutia záväzného 

cieľa Únie, aby podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov predstavoval do 

roku 2030 aspoň [XX] %, ako sa uvádza v 

článku 3 [prepracovaného znenia smernice 

2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 

767], príspevok k tomuto cieľu, pokiaľ ide 

o podiel energie z obnoviteľných zdrojov 

daného členského štátu na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 2030, s 

trajektóriou tohto príspevku od roku 2021 v 

súlade s článkom 3 [prepracované znenie 

smernice 2009/28/ES]; 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/287 

Pozmeňujúci návrh  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii. trajektórie podielov energie z 

obnoviteľných zdrojov v jednotlivých 

sektoroch na konečnej spotrebe energie od 

roku 2021 do roku 2030 v sektoroch 

vykurovania a chladenia, elektriny a 

dopravy; 

ii. orientačné trajektórie členského 

štátu týkajúce sa podielov energie 

z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých 

sektoroch na konečnej spotrebe energie od 

roku 2021 do roku 2030 v sektoroch 

vykurovania a chladenia, elektriny 

a dopravy; 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/288 

Pozmeňujúci návrh  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod iii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii. trajektórie technológií v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré 

členský štát plánuje využiť na dosiahnutie 

celkovej trajektórie energie z 

obnoviteľných zdrojov a trajektórií 

jednotlivých sektorov od roku 2021 do 

roku 2030 vrátane očakávanej celkovej 

hrubej konečnej energetickej spotreby 

jednotlivých technológií za každú 

technológiu a sektor v Mtoe a celkového 

plánovaného inštalovaného výkonu za 

každú technológiu a sektor v MW; 

iii. indikatívne trajektórie technológií v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 

ktoré členský štát plánuje využiť na 

dosiahnutie celkovej trajektórie energie z 

obnoviteľných zdrojov a trajektórií 

jednotlivých sektorov od roku 2021 do 

roku 2030 vrátane očakávanej celkovej 

hrubej konečnej energetickej spotreby 

jednotlivých technológií za každú 

technológiu a sektor v Mtoe a celkového 

plánovaného inštalovaného výkonu za 

každú technológiu a sektor v MW; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/289 

Pozmeňujúci návrh  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod iii a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iii a) členské štáty môžu sledovať 

nelineárnu zostupnú trajektóriu s dvoma 

referenčnými bodmi podľa prílohy Ia, ak 

je to hospodársky alebo technicky 

účinnejšie, a nie je tým dotknuté 

dosiahnutie záväzného cieľa Únie v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v 

roku 2030; členské štáty uvedú túto 

nelineárnu zostupnú trajektóriu a dôvody 

pre jej sledovanie vo svojich 

integrovaných vnútroštátnych 

energetických a klimatických plánoch 

podľa článkov 9 až 12; 

 ak nie je možné znížiť príspevok k 

záväznému cieľu Únie v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov v roku 2030, ako 

sa uvádza v článku 3 [prepracované 

znenie 2009/28/ES podľa návrhu v 

COM(2016) 767] v súlade s určenou 

trajektóriou, vysvetlia členské štáty dôvody 

takejto odchýlky a uvedú opatrenia, ktoré 

by členské štáty priviedli späť na ich 

trajektóriu, v nasledujúcich 

integrovaných vnútroštátnych správach o 

pokroku v oblasti energetiky a klímy, 

ktoré majú byť predložené Komisii podľa 

článku 18; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/290 

Pozmeňujúci návrh  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 PRÍLOHA Ia: TRAJEKTÓRIA 

 Trajektória uvedená v článku 4 písm. a) 

ods. 2 druhom pododseku pozostáva 

z týchto dvoch referenčných bodov: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 – S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 – S2020) 

Or. en 

 


