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SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0402/312 

Predlog spremembe  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do 1. januarja 2019 in potem 

vsakih deset let vsaka država članica 

Komisiji priglasi celovit nacionalni 

energetski in podnebni načrt. Načrti 

vsebujejo elemente iz odstavka 2 in Priloge 

I. Prvi načrt obsega obdobje od 2021 do 

2030. Naslednji načrti obsegajo desetletno 

obdobje, ki neposredno sledi koncu 

obdobja, zajetega v prejšnjem načrtu. 

1. V šestih mesecih od ... [datum 

začetka veljavnosti te uredbe] in 

najkasneje do 1. junija 2019 za prvi načrt 

in do 1. januarja 2024 ter potem vsakih 

deset let za naslednje načrte vsaka država 

članica Komisiji predloži celovit 

nacionalni energetski in podnebni načrt za 

obdobje desetih let. Načrti vsebujejo 

elemente iz odstavka 2 in Priloge I. Prvi 

načrt obsega obdobje od 2021 do 2030. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je spremeniti odstavek 1, hkrati pa podpira vse druge spremembe predloga 

Komisije, kot sta ga v predlogu spremembe 59 sprejela odbora ITRE in ENVI. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0402/313 

Predlog spremembe  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice pripravijo in do 1. 

januarja 2020, potem pa vsakih deset let, 

Komisiji poročajo o svojih dolgoročnih 

strategijah za nizke emisije za naslednjih 

petdeset let, da prispevajo k: 

1. Države članice in Komisija v 

imenu Unije do 1. januarja 2020, potem pa 

vsakih deset let, sprejmejo dolgoročne 

podnebne in energetske strategije za 

naslednjih trideset let, da bi prispevale k: 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0402/314 

Predlog spremembe  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) izpolnjevanju zavez Unije in držav 

članic iz UNFCCC in Pariškega sporazuma 

za zmanjšanje antropogenih emisij 

toplogrednih plinov in povečanje 

odvzemanja po ponorih; 

(a) izpolnjevanju zavez Unije in držav 

članic iz UNFCCC in Pariškega sporazuma 

za zmanjšanje antropogenih emisij 

toplogrednih plinov in povečanje 

odvzemanja po ponorih v desetletnih 

obdobjih; 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 123, kot sta ga sprejela odbora ITRE in 

ENVI. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0402/315 

Predlog spremembe  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) doseganju dolgoročnega 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 

povečanju odvzema po ponorih v vse h 

sektorjih v skladu s ciljem Unije, da bi se v 

okviru zmanjšanj, ki jih morajo po mnenju 

IPCC skupaj doseči razvite države, do leta 

2050 emisije na stroškovno učinkovit način 

zmanjšale za 80 do 95 % v primerjavi z 

ravnmi iz leta 1990. 

(c) doseganju dolgoročnega 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 

povečanju odvzema po ponorih v vseh 

sektorjih v skladu s ciljem Unije v okviru 

potrebnih zmanjšanj po mnenju IPCC, da 

se emisije toplogrednih plinov v Uniji 

zmanjšajo na stroškovno učinkovit način 

in se ohrani ter poveča, če je to primerno, 

odvzem po ponorih v skladu s cilji glede 

temperature iz Pariškega sporazuma. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/316 

Predlog spremembe  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) doseganje sistemov ogljično 

nevtralnih virov energije v Uniji. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/317 

Predlog spremembe  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Dolgoročne strategije za nizke 

emisije obsegajo: 

2. Dolgoročne podnebne in 

energetske strategije obsegajo: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/318 

Predlog spremembe  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) skupno dolgoročno zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov in izboljšanja 

odvzema po ponorih; 

(a) skupno dolgoročno zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov in izboljšanja 

odvzema po ponorih v skladu s Pariškim 

sporazumom; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/319 

Predlog spremembe  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zmanjšanje emisij in izboljšanje 

odvzema v posameznih sektorjih, vključno 

z električno energijo, industrijo, prometom, 

stavbnim sektorjem (stanovanjskim in 

terciarnim), kmetijstvom ter rabo zemljišč, 

spremembo rabe zemljišč in gozdarstva 

(LULUCF); 

(b) zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov in izboljšanje odvzema v 

posameznih sektorjih z namenom 

razogljičenja, med drugim z električno 

energijo, industrijo, prometom, 

ogrevanjem in hlajenjem, stavbnim 

sektorjem (stanovanjskim in terciarnim), 

kmetijstvom ter rabo zemljišč, spremembo 

rabe zemljišč in gozdarstvom (LULUCF); 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 123, kot sta ga sprejela odbora ITRE in 

ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/320 

Predlog spremembe  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pričakovani napredek pri prehodu 

na gospodarstvo z nizkimi emisijami 

toplogrednih plinov, vključno z 

intenzivnostjo emisij toplogrednih plinov, 

CO2intenzivnostjo bruto domačega 

proizvoda in strategijami za povezane 

raziskave, razvoj in inovacije; 

(c) pričakovani napredek pri prehodu 

na gospodarstvo z nizkimi emisijami 

toplogrednih plinov, vključno z 

intenzivnostjo emisij toplogrednih plinov, 

CO2 intenzivnostjo bruto domačega 

proizvoda in strategijami za povezane 

dolgoročne naložbe, raziskave, razvoj in 

inovacije; 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 123, kot sta ga sprejela odbora ITRE in 

ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/321 

Predlog spremembe  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) povezave z drugim nacionalnim 

dolgoročnim načrtovanjem. 

(d) če je to primerno, povezave z 

drugimi nacionalnimi dolgoročnimi cilji, 
načrtovanjem ter drugimi politikami, 

ukrepi in naložbami; 

Or. en 

 

 


