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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/308 

Poprawka  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 18 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18a) „makroregion” oznacza grupę co 

najmniej dwóch państw członkowskich, 

które stworzyły ustrukturyzowane 

partnerstwo obejmujące co najmniej jeden 

z pięciu wymiarów unii energetycznej; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/309 

Poprawka  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp -1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Jeżeli na podstawie oceny 

projektów zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu 

zgodnie z art. 9 Komisja stwierdzi, że cele 

państw członkowskich są niewystarczające 

do zbiorczego osiągnięcia wiążących 

ogólnych celów Unii na 2030 r. w zakresie 

odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej, może zwrócić 

się do państw członkowskich, których cele 

uznaje za niewystarczające, o zwiększenie 

ich poziomu ambicji, tak aby zapewnić 

odpowiedni poziom zbiorowych ambicji. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/310 

Poprawka  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp -1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1a. W dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych Komisja traktuje 

okoliczności wymienione w art. 5 ust. 1 

jako obiektywne kryteria oceny, o której 

mowa w art. 12. Państwa członkowskie, 

których cel jest niższy od celu 

wynikającego ze wzoru określonego w 

załączniku Ia, odpowiednio zwiększają 

swój cel. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/311 

Poprawka  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1. Cele państw członkowskich na 2030 r. 

to suma następujących składników, z 

których każdy wyrażono w procentach: 

 a) wiążący dla danego państwa 

członkowskiego cel krajowy na 2020 r. 

zgodnie z załącznikiem I; 

 b) zryczałtowany wkład („CFlat”); 

 c) wkład wyliczony na podstawie PKB na 

mieszkańca („CGDP”); 

 d) wkład wyliczony na podstawie 

potencjału („CPotential”); 

 e) wkład wyliczony na podstawie poziomu 

połączeń wzajemnych danego państwa 

członkowskiego („CInterco”). 

 2. CFlat jest jednakowe dla wszystkich 

państw członkowskich. Suma CFlat 

wszystkich państw członkowskich daje 30 

% różnicy między celami Unii na 2030 r. i 

2020 r. 

3. CGDP jest przydzielane państwom 

członkowskim na podstawie wskaźnika 

PKB na mieszkańca w stosunku do 

średniej unijnej, gdzie dla każdego 

poszczególnego państwa członkowskiego 

pułap wskaźnika wynosi 150 % średniej 

unijnej. Suma CGDP wszystkich państw 

członkowskich daje 30 % różnicy między 

celami Unii na 2030 r. i 2020 r. 

4. CPotential jest przydzielane państwom 

członkowskim na podstawie różnicy 
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między udziałem energii ze źródeł 

odnawialnych w danym państwie 

członkowskim w 2030 r. zgodnie ze 

scenariuszem PRIMES EUCO3535 a 

wiążącym celem krajowym na 2020 r. 

Suma CPotential wszystkich państw 

członkowskich daje 30 % różnicy między 

celami Unii na 2030 r. i 2020 r. 

5. CInterco jest przydzielane państwom 

członkowskim na podstawie wskaźnika 

udziału elektroenergetycznych połączeń 

międzysystemowych w stosunku do 

średniej unijnej, przy czym dla 

poszczególnych państw członkowskich 

pułap tego wskaźnika wynosi 150 % 

średniej unijnej. Suma CInterco wszystkich 

państw członkowskich daje 10 % różnicy 

między celami Unii na 2030 r. i 2020 r. 

Or. en 

 


