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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/291 

Pozmeňujúci návrh  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v mene skupiny ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v mene skupiny S&D 

 

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 – písmeno i a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i a. národný cieľ členského štátu pre 

energiu z obnoviteľných zdrojov v zmysle 

hrubej konečnej energetickej spotreby v 

roku 2030 stanovený podľa článku 3 a 

prílohy Ia k smernici (EÚ).../... 

[prepracovaného znenia smernice 

2009/28/ES, ako sa navrhuje 

v COM(2016)0767], s lineárnou 

trajektóriou zabezpečujúcou rovnomerné 

zavádzanie energie z obnoviteľných 

zdrojov od roku 2021, ako sa uvádza v 

prílohe Ia k tomuto nariadeniu. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/292 

Pozmeňujúci návrh  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v mene skupiny ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v mene skupiny S&D 

 

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 – písmeno i b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i b. Trajektória uvedená v bode ia) 

musí: 

 i) začínať od podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov v roku 2020, ako 

sa uvádza v treťom stĺpci tabuľky v časti 

A prílohy I k smernici (EÚ) .../... 

[prepracovaného znenia smernice 

2009/28/ES podľa návrhu 

COM(2016)0767]. Ak členský štát 

prekročí svoj záväzný národný cieľ na rok 

2020, jeho trajektória môže začať na 

úrovni dosiahnutej v roku 2020; 

 ii) pozostávať minimálne z troch 

referenčných bodov vypočítaných ako 

priemer za predchádzajúce dva alebo tri 

roky, ako sa uvádza v prílohe Ia; 

 iii) dosiahnuť aspoň národný cieľ na rok 

2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/293 

Pozmeňujúci návrh  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v mene skupiny ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov, bez toho, aby boli dotknuté 

opatrenia na úrovni Únie uvedené v odseku 

3, Komisia dospeje na základe svojho 

posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 2 v 

roku 2023 k záveru, že lineárna 

trajektória Únie uvedená v článku 25 ods. 

2 nie je spoločne dosiahnutá, členské štáty 

do roku 2024 zabezpečia, aby sa na 

riešenie každého prejaveného nedostatku 

prijali dodatočné opatrenia, ako napríklad: 

Ak v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov, bez toho, aby boli dotknuté 

opatrenia na úrovni Únie uvedené 

v odseku 3, Komisia dospeje na základe 

svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 

a 2  k záveru, že členský štát nedosahuje 

dostatočný pokrok pri plnení svojho 

národného cieľa na rok 2030 najmä tým, 

že nedosiahol svoje referenčné body na 

roky 2022, 2025 a 2027 uvedené v prílohe 

Ia, príslušné členské štáty zabezpečia, aby 

na riešenie každého prejaveného 

nedostatku svojej trajektórie prijali v 

lehote jedného roka dodatočné opatrenia, 

ako napríklad: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/294 

Pozmeňujúci návrh  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v mene skupiny ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v mene skupiny S&D 

 

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 

 NÁRODNÉ TRAJEKTÓRIE PRE 

PODIEL ENERGIE 

Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV 

ENERGIE NA HRUBEJ KONEČNEJ 

SPOTREBE ENERGIE V ROKOCH 

2020 AŽ 2030 

 Trajektória uvedená v článku 4 (a) ods. 2 

druhom pododseku musí pozostávať 

z týchto referenčných bodov: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020) ako 

priemer za dvojročné obdobie 2021 až 

2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020) ako 

priemer za trojročné obdobie 2023 až 

2025; a 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020) ako 

priemer za trojročné obdobie 2025 až 

2027; 

 kde 

 S2020 = cieľ pre daný členský štát v roku 

2020 podľa článku 3 a prílohy I - časť A 

[prepracovanej smernice 2009/28/ES 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

podľa návrhu COM(2016)0767] 

 a 

 S2030 = cieľ pre daný členský štát na rok 

2030. 

Or. en 

 


