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11.1.2018 A8-0402/308 

Pozměňovací návrh  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – bod 18 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) „makroregion“ označuje uskupení 

dvou nebo více členských států 

zapojených do strukturovaného 

partnerství, které pokrývá alespoň jeden 

z pěti rozměrů energetické unie; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Pozměňovací návrh  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Pokud Komise na základě 

posouzení návrhů integrovaných 

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 

klimatu podle článku 9 dospěje k závěru, 

že jsou cíle členských států pro kolektivní 

dosažení celkových závazných cílů Unie 

pro obnovitelné zdroje energie a 

energetickou účinnost nedostatečné, může 

členské státy, jejichž cíle pokládá za 

nedostatečné, požádat, aby zvýšily míru 

svých ambic, aby bylo zajištěno dosažení 

příslušné úrovně kolektivních ambic. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Pozměňovací návrh  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. -1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1a. V oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů použije Komise okolnosti uvedené 

v čl. 5 odst. 1 jako objektivní kritéria pro 

své posuzování podle článku 12. Členské 

státy, jejichž cíl je nižší než výsledek vzešlý 

z použití vzorce uvedeného v příloze Ia, 

svůj cíl odpovídajícím způsobem zvýší. 

Or. en 



 

AM\1143323CS.docx  PE614.329v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0402/311 

Pozměňovací návrh  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

za skupinu S&D 

 

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 

 1. Cíle členských států pro rok 2030 

budou součtem následujících složek, 

přičemž každá z nich bude vyjádřena 

v procentních bodech: 

 a) závazný vnitrostátní cíl členského státu 

pro rok 2020 stanovený v příloze I; 

 b) paušální příspěvek („CFlat“); 

 c) příspěvek založený na HDP na 

obyvatele („CGDP“); 

 d) příspěvek založený na potenciálu 

(„CPotential“); 

 e) příspěvek odrážející úroveň 

interkonektivity členského státu 

(„CInterco“). 

 2. CFlat je pro všechny členské státy stejný. 

CFlat všech členských států společně 

přispívá 30 % k rozdílu mezi cíli Unie pro 

rok 2030 a 2020. 

3. CGDP je přidělen členským státům na 

základě poměru HDP na obyvatele 

k průměru Unie, přičemž tento index 

může pro každý členský stát činit 

maximálně 150 % průměru Unie. CGDP 

všech členských států společně přispívá 30 

% k rozdílu mezi cíli Unie pro rok 2030 a 

2020. 

4. CPotential je přidělen členským státům na 

základě rozdílu mezi podílem energie z 
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obnovitelných zdrojů členského státu v 

roce 2030 podle scénáře PRIMES 

EUCO3535 a jeho závazným 

vnitrostátním cílem pro rok 2020. CPotential 

všech členských států společně přispívá 

30% k rozdílu mezi cíli Unie pro rok 2030 

a 2020. 

5. CInterco je přidělen členským státům na 

základě poměru indexu propojení 

elektroenergetických soustav k průměru 

Unie, přičemž tento index může pro každý 

členský stát činit maximálně 150 % 

průměru Unie. CInterco všech členských 

států společně přispívá 10 % k rozdílu 

mezi cíli Unie pro rok 2030 a 2020. 

Or. en 

 

 


