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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/312 

Pozměňovací návrh  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. K 1. lednu 2019 a pak každých 

deset let předloží každý členský stát 

Komisi integrovaný vnitrostátní plán v 

oblasti energie a klimatu. Tyto plány musí 

obsahovat prvky uvedené v odstavci 2 a 

příloze I. První plán bude pokrývat období 

od roku 2021 do roku 2030. Následující 

plány pokrývají desetiletá období 

bezprostředně následující po konci období 

pokrytého předchozím plánem. 

1. Do šesti měsíců od ... [datum 

vstupu tohoto nařízení v platnost], avšak 

nejpozději do 1. června 2019 předloží 

každý členský stát Komisi první 

integrovaný vnitrostátní plán v oblasti 

energie a klimatu pokrývající desetileté 

období, přičemž následné plány předloží 

do 1. ledna 2024 a následně každých deset 

let. Tyto plány musí obsahovat prvky 

uvedené v odstavci 2 a příloze I. První plán 

bude pokrývat období od roku 2021 do 

roku 2030. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh navrhuje změnit odstavec 1 za současné podpory všech ostatních změn návrhu 

Komise ve znění přijatém v PN 59 výbory ITRE/ENVI. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/313 

Pozměňovací návrh  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – návětí  

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy připraví a předloží 

Komisi do 1. ledna 2020 a potom každých 

10 let svoje dlouhodobé strategie týkající 

se snížení emisí s perspektivou na 50 let, 

které budou přispívat k(e): 

1. Členské státy a Komise jménem 

Unie přijmou do 1. ledna 2020 a potom 

každých deset let svoje dlouhodobé 

strategie v oblasti klimatu a energetiky s 

perspektivou na 30 let, které budou 

přispívat k(e): 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/314 

Pozměňovací návrh  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) splnění závazků Unie a členských 

států podle UNFCCC a Pařížské dohody 

snížit antropogenní emise skleníkových 

plynů a zlepšit snížení pomocí propadů, 

a) splnění závazků Unie a členských 

států podle UNFCCC a Pařížské dohody 

snížit antropogenní emise skleníkových 

plynů a zlepšit snížení pomocí propadů v 

10letých etapách, 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odpovídá PN 123 ve znění přijatém výbory ITRE a ENVI. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/315 

Pozměňovací návrh  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) dosažení dlouhodobého snížení 

emisí skleníkových plynů a snížení pomocí 

propadů ve všech odvětvích v souladu s 

cílem Unie v kontextu nezbytného snížení 

podle IPCC rozvinutými zeměmi jako 

celkem za účelem snížení emisí o 80 až 95 

% do roku 2050 v porovnání s úrovněmi z 

roku 1990 nákladově efektivním 

způsobem. 

c) dosažení dlouhodobého snížení 

emisí skleníkových plynů a snížení pomocí 

propadů ve všech odvětvích v souladu s 

cílem Unie v kontextu nezbytného snížení 

podle IPCC za účelem snížení unijních 

emisí skleníkových plynů nákladově 

efektivním způsobem a zachovat a 

případně zlepšit snížení pomocí propadů v 

rámci plnění teplotních cílů stanovených v 

Pařížské dohodě. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/316 

Pozměňovací návrh  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) dosažení uhlíkově neutrálního 

energetického systému v Unii. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/317 

Pozměňovací návrh  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – návětí  

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Dlouhodobé strategie na snížení 

emisí musí pokrývat: 

2. Dlouhodobé strategie v oblasti 

klimatu a energetiky musí pokrývat: 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/318 

Pozměňovací návrh  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) celkové snížení emisí skleníkových 

plynů a zlepšení snížení pomocí propadů; 

a) celkové snížení emisí skleníkových 

plynů a zlepšení snížení pomocí propadů v 

souladu s Pařížskou dohodou; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/319 

Pozměňovací návrh  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) snížení emisí a zlepšení pohlcení v 

jednotlivých odvětvích včetně odvětví 

elektrické energie, průmyslu, dopravy, 

stavebnictví (obytného i terciárního), 

zemědělství a využití půdy, změny využití 

půdy a lesnictví (LULUCF); 

b) s ohledem na dekarbonizaci, 

snížení emisí skleníkových plynů a 

zlepšení pohlcení v jednotlivých odvětvích, 

mimo jiné včetně odvětví elektrické 

energie, průmyslu, dopravy, vytápění a 

chlazení a stavebnictví (obytného i 

terciárního), zemědělství a využití půdy, 

změny využití půdy a lesnictví (LULUCF); 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odpovídá PN 123 ve znění přijatém výbory ITRE a ENVI. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/320 

Pozměňovací návrh  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) očekávaný pokrok týkající se 

přechodu na hospodářství s nízkými 

emisemi skleníkových plynů včetně 

intenzity skleníkových plynů, intenzity 

CO2 hrubého domácího produktu a 

strategií pro související výzkum, vývoj a 

inovace, 

c) očekávaný pokrok týkající se 

přechodu na hospodářství s nízkými 

emisemi skleníkových plynů včetně 

intenzity skleníkových plynů, intenzity 

CO2 hrubého domácího produktu a 

strategií pro související dlouhodobé 

investice, výzkum, vývoj a inovace, 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odpovídá PN 123 ve znění přijatém výbory ITRE a ENVI. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.1.2018 A8-0402/321 

Pozměňovací návrh  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Správa energetické unie 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) odkazy na další dlouhodobé 

vnitrostátní plánování. 

d) v příslušných případech odkazy na 

další dlouhodobé vnitrostátní cíle, 

plánování a další politiky, opatření a 

investice; 

Or. en 

 


