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11.1.2018 A8-0402/308 

Pozmeňujúci návrh  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 18 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) „makroregión“ je zoskupenie 

dvoch alebo viacerých členských štátov 

zapojených do štruktúrovaného 

partnerstva zahŕňajúceho aspoň jeden z 

piatich rozmerov energetickej únie; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Pozmeňujúci návrh  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek -1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Ak na základe posúdenia návrhu 

integrovaných národných plánov v oblasti 

energetiky a klímy podľa článku 9 

Komisia dospela k záveru, že ciele 

členských štátov nepostačujú na 

dosiahnutie kolektívnych záväzných 

cieľov Únie do roku 2030 v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie a 

energetickej efektívnosti, môže požiadať 

členské štáty, ktorých ciele považuje za 

nedostatočné, aby zvýšili svoje ambície s 

cieľom zabezpečiť príslušnú úroveň 

spoločných ambícií. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Pozmeňujúci návrh  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek -1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1 a. V oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov použije Komisia okolnosti 

uvedené v článku 5 ods. 1 ako objektívne 

kritériá na účely ich posúdenia podľa 

článku 12. Členské štáty, ktorých cieľ je 

nižší než ten, ktorý by bol výsledkom 

uplatnenia vzorca stanoveného v prílohe 

Ia, musia svoj cieľ primerane zvýšiť. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0402/311 

Pozmeňujúci návrh  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Riadenie energetickej únie 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1. ciele členských štátov na rok 2030 

predstavujú súčet týchto zložiek, z ktorých 

každá je vyjadrená v percentuálnych 

bodoch: 

 a) záväzný národný cieľ členského štátu 

na rok 2020, ako je stanovené v prílohe I; 

 b) paušálny príspevok (ďalej len „CFlat“); 

 c) príspevok na základe HDP na 

obyvateľa (ďalej len „CGDP“); 

 d) príspevok na základe potenciálu (ďalej 

len „CPotential“); 

 e) príspevok zohľadňujúci úroveň 

prepojenia členského štátu (ďalej len 

„CInterco“); 

 2. CFlat je rovnaký pre všetky členské štáty. 

CFlat všetkých členských štátov spoločne 

prispieva 30 % k rozdielu medzi cieľmi 

EÚ na rok 2030 a na rok 2020. 

3. CGDP sa členským štátom pridelí na 

základe pomeru HDP na obyvateľa 

k priemeru Únie, pričom táto hodnota 

v prípade každého členského štátu môže 

predstavovať najviac 150 % priemeru 

Únie. CFlat všetkých členských štátov 

spoločne prispieva 30 % k rozdielu medzi 

cieľmi Únie na rok 2030 a na rok 2020. 

4. CPotential sa členským štátom pridelí na 

základe rozdielu medzi podielom energie z 

obnoviteľných zdrojov členského štátu 

v roku 2030 podľa scenára PRIMES 
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EUCO3535 a jeho záväzným národným 

cieľom na rok 2020. CPotential všetkých 

členských štátov spoločne prispieva 30% 

k rozdielu medzi cieľmi Únie na rok 2030 

a na rok 2020. 

5. CInterco sa členským štátom pridelí na 

základe pomeru prepojenia elektrických 

sietí k priemeru Únie, pričom táto 

hodnota v prípade každého členského 

štátu môže predstavovať najviac 150 % 

priemeru Únie. CInterco všetkých členských 

štátov spoločne prispieva 10 % k rozdielu 

medzi cieľmi Únie na rok 2030 a na rok 

2020. 

Or. en 

 


