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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/286 

Pozměňovací návrh  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

za skupinu ECR 

 

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 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i. s ohledem na dosažení závazného 

cíle Unie týkajícího se alespoň 27% podílu 

obnovitelné energie do roku 2030, jak je 

uvedeno v článku 3 [přepracované verze 

směrnice 2009/28/ES dle návrhu v 

COM(2016) 767], příspěvek k tomuto cíli 

v kontextu podílu energie členského státu z 

obnovitelných zdrojů na celkové hrubé 

spotřebě energie v roce 2030, s lineární 

trajektorií k dosažení tohoto příspěvku od 

roku 2021; 

i. s ohledem na dosažení závazného 

cíle Unie týkajícího se alespoň [XX]% 

podílu obnovitelné energie do roku 2030, 

jak je uvedeno v článku 3 [přepracované 

verze směrnice 2009/28/ES dle návrhu v 

COM(2016) 767], příspěvek k tomuto cíli 

v kontextu podílu energie členského státu z 

obnovitelných zdrojů na celkové hrubé 

spotřebě energie v roce 2030, s lineární 

trajektorií k dosažení tohoto příspěvku od 

roku 2021 v souladu s článkem 3 

[přepracované směrnice 2009/28/ES]; 

Or. en 
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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 ii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii. trajektorie pro odvětvový podíl 

obnovitelné energie na celkové spotřebě 

energie od roku 2021 do roku 2030 v 

odvětvích vytápění a chlazení, elektrické 

energie a přepravy; 

ii. orientační trajektorie daného 

členského státu pro odvětvový podíl 

obnovitelné energie na celkové spotřebě 

energie od roku 2021 do roku 2030 v 

odvětvích vytápění a chlazení, elektrické 

energie a přepravy; 

Or. en 
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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 iii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii. trajektorie týkající se technologie 

obnovitelné energie, které členský stát 

plánuje využít k dosažení celkových a 

odvětvových trajektorií pro obnovitelnou 

energii od roku 2021 do roku 2030 včetně 

celkové odhadované hrubé spotřeby 

energie podle technologie a odvětví v Mtoe 

(milionech tun ropného ekvivalentu) a 

celkové plánované instalované kapacity 

podle technologie a odvětví v MW; 

iii. orientační trajektorie týkající se 

technologie obnovitelné energie, které 

členský stát plánuje využít k dosažení 

celkových a odvětvových trajektorií pro 

obnovitelnou energii od roku 2021 do roku 

2030 včetně celkové odhadované hrubé 

spotřeby energie podle technologie a 

odvětví v Mtoe (milionech tun ropného 

ekvivalentu) a celkové plánované 

instalované kapacity podle technologie a 

odvětví v MW; 

Or. en 
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Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iiia. členské státy mohou sledovat 

nelineární sestupnou trajektorii se dvěma 

referenčními body podle přílohy Ia, je-li to 

ekonomicky nebo technicky efektivnější, a 

není tím dotčeno dosažení závazného cíle 

Unie pro podíl energie z obnovitelných 

zdrojů v roce 2030. členské státy uvedou 

tuto nelineární sestupnou trajektorii a 

důvody pro její sledování ve svých 

integrovaných vnitrostátních 

energetických a klimatických plánech 

podle článků 9 až 12; 

 pokud nelze snížit příspěvek k závaznému 

cíli Unie pro podíl energie z obnovitelných 

zdrojů v roce 2030, jenž je uveden v 

článku 3 [přepracované verze směrnice 

2009/28/ES podle návrhu v COM(2016) 

767] v souladu s určenou trajektorií, 

vysvětlí členské státy důvody takovéto 

odchylky a uvedou opatření, která vrátí 

členské státy zpět na jejich trajektorii, v 

následujících integrovaných 

vnitrostátních zprávách o pokroku v 

oblasti energetiky předkládaných Komisi 

podle článku 18; 

Or. en 



 

AM\1143185CS.docx  PE614.329v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 
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Pozměňovací návrh  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

za skupinu ECR 

 

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: TRAJEKTORIE 

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

druhém pododstavci sestává z těchto dvou 

referenčních bodů 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 


