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11.1.2018 A8-0402/312 

Pozmeňujúci návrh  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát do 1. januára 

2019 a potom každých desať rokov 

Komisii oznámi integrovaný národný plán 

v oblasti energetiky a klímy. Tieto plány 

obsahujú prvky uvedené v odseku 2 a 

prílohe I. Prvý plán sa vzťahuje na obdobie 

rokov 2021 až 2030. Nasledujúce plány sa 

vzťahujú na desaťročné obdobie 

nasledujúce bezprostredne po skončení 

obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

predchádzajúci plán. 

1. Do šiestich mesiacov od... [dátum 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

a najneskôr do 1. júna 2019 predloží 

každý členský štát Komisii prvý 

integrovaný národný plán v oblasti 

energetiky a klímy na desaťročné obdobie, 

pričom následný plán predloží do 1. 

januára 2024 a potom každých desať 

rokov. Tieto plány obsahujú prvky uvedené 

v odseku 2 a prílohe I. Prvý plán sa 

vzťahuje na obdobie rokov 2021 až 2030. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh navrhuje zmenu odseku 1, pričom podporuje všetky ostatné zmeny návrhu Komisie 

prijaté v PN 59 výbormi ITRE a ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/313 

Pozmeňujúci návrh  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť  

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty do 1. januára 2020 a 

potom každých 10 rokov pripravia a 

Komisii nahlásia svoje dlhodobé stratégie 

znižovania emisií s perspektívou 50 rokov 

s cieľom prispieť k: 

1. Členské štáty a Komisia v mene 

Únie prijmú do 1. januára 2020 a potom 

každých desať rokov svoje dlhodobé 

stratégie v oblasti klímy a 

energetiky s perspektívou 30 rokov 

s cieľom prispieť k: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/314 

Pozmeňujúci návrh  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) plneniu záväzkov Únie a členských 

štátov v rámci dohovoru UNFCCC a 

Parížskej dohody znížiť antropogénne 

emisie skleníkových plynov a zlepšiť ich 

odstraňovanie pomocou záchytov; 

a) plneniu záväzkov Únie a členských 

štátov v rámci dohovoru UNFCCC a 

Parížskej dohody znížiť antropogénne 

emisie skleníkových plynov a zlepšiť ich 

odstraňovanie pomocou záchytov v 

desaťročných krokoch; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento PN zodpovedá PN 123, ako ho prijali výbory ITRE a ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/315 

Pozmeňujúci návrh  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 

emisií skleníkových plynov a zlepšenia ich 

odstraňovania pomocou záchytov vo 

všetkých sektoroch v súlade so 

zámerom Únie znížiť do roku 2050 emisie 

o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami 

z roku 1990 nákladovo efektívnym 

spôsobom, a to v kontexte potrebných 

znížení, ktoré podľa IPCC majú 

dosiahnuť rozvinuté krajiny ako celok. 

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 

emisií skleníkových plynov a zlepšenia ich 

odstraňovania pomocou záchytov vo 

všetkých sektoroch v súlade so 

zámerom Únie znížiť emisie skleníkových 

plynov v Únii nákladovo efektívnym 

spôsobom a zachovať a v prípade potreby 

zlepšiť ich odstraňovanie pomocou 

záchytov pri dosahovaní teplotných cieľov 

stanovených v Parížskej dohode, a to v 

kontexte potrebných znížení podľa IPCC. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/316 

Pozmeňujúci návrh  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) dosiahnutiu uhlíkovo neutrálneho 

energetického systému v Únii. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/317 

Pozmeňujúci návrh  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť  

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dlhodobé stratégie znižovania 

emisií zahŕňajú: 

2. Dlhodobé stratégie v oblasti klímy 

a energetiky zahŕňajú: 

Or. en 



 

AM\1143325SK.docx  PE614.329v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/318 

Pozmeňujúci návrh  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) celkové zníženie emisií 

skleníkových plynov a zlepšenie ich 

odstraňovania pomocou záchytov; 

a) celkové zníženie emisií 

skleníkových plynov a zlepšenie ich 

odstraňovania pomocou záchytov v súlade 

s Parížskou dohodou; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/319 

Pozmeňujúci návrh  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zníženie emisií a zlepšenie ich 

odstraňovania pomocou záchytov v 

jednotlivých sektoroch vrátane elektrickej 

energie, v priemysle, doprave a sektore 

budov (obytné budovy a 

budovy terciárneho sektora), v 

poľnohospodárstve a využívaní pôdy, 

zmenách vo využívaní pôdy a lesnom 

hospodárstve (LULUCF); 

b) s ohľadom na dekarbonizáciu, 

zníženie emisií skleníkových plynov a 

zlepšenie ich odstraňovania pomocou 

záchytov v jednotlivých sektoroch, a to 

okrem iného aj v oblasti elektrickej 

energie, v priemysle, doprave, vykurovaní 

a chladení a v sektore budov (obytné 

budovy a budovy terciárneho sektora), v 

poľnohospodárstve a využívaní pôdy, 

zmenách vo využívaní pôdy a lesnom 

hospodárstve (LULUCF); 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento PN zodpovedá PN 123, ako ho prijali výbory ITRE a ENVI. 



 

AM\1143325SK.docx  PE614.329v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/320 

Pozmeňujúci návrh  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) predpokladaný pokrok pri prechode 

na hospodárstvo s nízkymi emisiami 

skleníkových plynov vrátane intenzity 

skleníkových plynov, intenzity CO2 

hrubého domáceho produktu a stratégií pre 

súvisiaci výskum, vývoj a inováciu; 

c) predpokladaný pokrok pri prechode 

na hospodárstvo s nízkymi emisiami 

skleníkových plynov vrátane intenzity 

skleníkových plynov, intenzity CO2 

hrubého domáceho produktu a stratégií pre 

súvisiace dlhodobé investície, výskum, 

vývoj a inováciu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento PN zodpovedá PN 123, ako ho prijali výbory ITRE a ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/321 

Pozmeňujúci návrh  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) odkazy na iné národné dlhodobé 

plánovanie. 

d) v príslušných prípadoch odkazy na 

iné národné dlhodobé ciele, plánovanie a 

iné politiky a opatrenia a investície. 

Or. en 

 


