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11.1.2018 A8-0402/308 

Predlog spremembe  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) „makroregija“ pomeni skupino 

dveh ali več držav članic v okviru 

strukturiranega partnerstva, ki vsebuje 

vsaj eno od petih razsežnosti energetske 

unije; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Predlog spremembe  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek -1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Če Komisija na podlagi ocene 

celovitih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov v skladu s členom 9 

presodi, da cilji držav članic niso zadostni 

za skupno doseganje splošnih ciljev Unije 

glede obnovljivih virov energije in 

energijske učinkovitosti za leto 2030, 

lahko države članice, katerih cilji po 

njenem mnenju niso zadostni, zaprosi, naj 

zvišajo svoje ambicije, da bi zagotovili 

ustrezno raven skupnih ambicij. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Predlog spremembe  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek -1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1a. Komisija na področju energije iz 

obnovljivih virov kot objektivna merila za 

oceno iz člena 12 uporablja okoliščine iz 

člena 5(1). Države članice, katerih cilj je 

pod ravnjo, ki izhaja iz uporabe formule, 

določene v Prilogi Ia, ustrezno povečajo 

svoj cilj. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Predlog spremembe  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Priloga I a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1. Cilji držav članic za leto 2030 so vsota 

naslednjih sestavnih delov, izraženih v 

odstotnih točkah: 

 (a) nacionalni zavezujoči cilj države 

članice za leto 2020, kot je določen v 

Prilogi I; 

 (b) pavšalni prispevek („Ppavšal“); 

 (c) prispevek na podlagi BDP na 

prebivalca („PBDP“); 

  

 (d) prispevek na podlagi potenciala 

(„Ppotencial“); 

 (e) prispevek, ki odraža raven povezanosti 

države članice („Ppovezan“). 

 2. Prispevek Ppavšal je za vse države članice 

enak. Prispevki Ppavšal vseh držav članic 

skupaj znašajo 30 % razlike med cilji EU 

za leto 2030 in za leto 2020.  

3. Prispevek PBDP se državam članicam 

dodeli na podlagi indeksa BDP na 

prebivalca glede na povprečje EU, pri 

čemer je indeks za posamezno državo 

članico največ 150 % povprečja EU. 

Prispevki PBDP vseh držav članic skupaj 

znašajo 30 % razlike med cilji EU za leto 

2030 in za leto 2020. 

4. Prispevek Ppotencial se dodeli državam 

članicam na podlagi razlike med deležem 

obnovljivih virov energije države članice v 
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letu 2030, kot je izražen v scenariju 

PRIMES EUCO3535, in njenim 

zavezujočim ciljem za leto 2020. Prispevki 

Ppotencial vseh držav članic skupaj znašajo 

30 % razlike med cilji EU za leto 2030 in 

za leto 2020. 

5. Prispevek Ppovezan se državam članicam 

dodeli na podlagi indeksa čezmejne 

elektroenergetske povezanosti na 

prebivalca glede na povprečje EU, pri 

čemer je indeks za posamezno državo 

članico največ 150 % povprečja EU. 

Prispevki Ppovezan vseh držav članic skupaj 

znašajo 10 % razlike med cilji EU za leto 

2030 in za leto 2020. 

Or. en 

 

 


