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11.1.2018 A8-0402/291 

Pozměňovací návrh  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

za skupinu ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod 2 – bod i a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia. vnitrostátní cíl členského státu pro 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie v roce 

2030 stanovený podle článku 3 a přílohy 

Ia směrnice (EU) .../... [přepracované 

směrnice 2009/28/ES podle návrhu 

COM(2016) 767], s progresivní trajektorií 

zajišťující postupné zavádění energie z 

obnovitelných zdrojů od roku 2021, jak je 

uvedeno v příloze Ia tohoto nařízení. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/292 

Pozměňovací návrh  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

za skupinu ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod 2 – bod i b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib. Trajektorie uvedená v bodě ia): 

 i) vychází z podílu energie z obnovitelných 

zdrojů v roce 2020, jak je uvedeno ve 

třetím sloupci tabulky v příloze I části A 

směrnice (EU) .../... [přepracované znění 

směrnice 2009/28/ES podle návrhu 

COM(2016) 767]. Pokud členský stát 

překročí svůj závazný vnitrostátní cíl pro 

rok 2020, může jeho trajektorie vycházet z 

úrovně dosažené v tomto roce; 

 ii) sestává z nejméně tří referenčních 

bodů vypočtených jako průměr dvou nebo 

tří předešlých let, jak je stanoveno v 

příloze Ia; 

 iii) splní nejméně jeho vnitrostátní cíl pro 

rok 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/293 

Pozměňovací návrh  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

za skupinu ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud v oblasti obnovitelné energie, aniž 

by byla dotčena opatření na úrovni Unie 

stanovená v odstavci 3, Komise dospěje na 

základě posouzení v roce 2023 podle čl. 25 

odst. 1 a 2 k názoru, že lineární trajektorie 

Unie zmíněná v čl. 25 odst. 2 není 

společně dosažena, členské státy zajistí, 

aby byly do roku 2024 jakékoli vznikající 

mezery pokryty pomocí dodatečných 

opatření, například: 

Pokud v oblasti obnovitelné energie, aniž 

by byla dotčena opatření na úrovni Unie 

stanovená v odstavci 3, Komise dospěje na 

základě posouzení prováděného podle čl. 

25 odst. 1 a 2 k názoru, že členský stát 

nedělá dostatečný pokrok směrem ke 

splnění svého vnitrostátního cíle pro rok 

2030, zejména proto, že nesplnil své 

referenční body v letech 2022, 2025 a 2027 

uvedené v příloze Ia, zajistí dotčené 

členské státy, aby jakékoli vznikající 

mezery v rámci jejich trajektorií byly do 

jednoho roku pokryty pomocí dodatečných 

opatření, například: 

Or. en 



 

AM\1143319CS.docx  PE614.329v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/294 

Pozměňovací návrh  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

za skupinu ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Příloha I a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příloha Ia 

 VNITROSTÁTNÍ TRAJEKTORIE 

URČUJÍCÍ PODÍL ENERGIE Z 

OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ NA 

HRUBÉ KONEČNÉ SPOTŘEBĚ 

ENERGIE V LETECH 2020 AŽ 2030 

 Trajektorie uvedená v čl. 4 písm. a) odst. 2 

druhém pododstavci sestává z těchto 

referenčních bodů: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020) jako 

průměr za dvouleté období 2021 až 2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020) jako 

průměr za období 2023 až 2025; a 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020) jako 

průměr za tříleté období 2025 až 2027; 

 kde: 

 S2020 = cíl v daném členském státě v roce 

2020 podle článku 3 a přílohy I části A 

[přepracovaného znění směrnice 

2009/28/ES podle návrhu v COM(2016) 

767] 

 a 
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 S2030 = cíl v daném členském státě v roce 

2030. 

Or. en 

 


