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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/324 

Ändringsförslag  324 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Det är därför lämpligt att fastställa 

ett bindande unionsmål på en andel 

förnybar energi på minst 27 %. 

Medlemsstaterna bör fastställa sina bidrag 

till uppnåendet av detta mål som en del av 

sina integrerade nationella energi- och 

klimatplaner genom den 

styrningsprocessen som föreskrivs i 

förordning [styrning]. 

(7) Det är därför lämpligt att fastställa 

ett bindande unionsmål på en andel 

förnybar energi på minst 35 %, avsett att 

kompletteras med nationella mål. 

Medlemsstaterna bör endast i 

undantagsfall få avvika från den nivå som 

föreskrivits för deras mål, varvid 

avvikelsen får uppgå till högst 10 % under 

vederbörligen motiverade omständigheter, 

som kan mätas och verifieras och bygger 

på objektiva och icke-diskriminerande 

kriterier. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/325 

Ändringsförslag  325 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led aa 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

aa) egenförbrukare av förnybar energi: 

en aktiv kund enligt definitionen i direktiv 

[MDI-direktivet] som konsumerar och får 

lagra och sälja förnybar el som produceras 

inom denna aktiva kunds fastighet, t.ex. 

ett flerfamiljshus, en kommersiell plats, en 

plats för gemensamma tjänster eller ett 

slutet distributionssystem; för sådana 

egenförbrukare av förnybar energi som inte 

är hushåll dock med förbehåll för att dessa 

verksamheter inte är deras primära 

kommersiella eller professionella 

verksamhet. 

aa) egenförbrukare av förnybar energi: 

en aktiv kund eller en grupp av kunder 

som agerar gemensamt enligt definitionen 

i direktiv [MDI-direktivet] som 

konsumerar och får lagra och sälja 

förnybar el som produceras inom sin eller 

deras fastighet, t.ex. ett flerfamiljshus, ett 

bostadsområde, en kommersiell plats, en 

industrianläggning, en plats för 

gemensamma tjänster inom samma slutna 

distributionssystem, eller på olika platser, 

genom upprättande och drift av virtuella 

delningssystem . För sådana 

egenförbrukare av förnybar energi som inte 

är hushåll får dessa verksamheter inte vara 

deras primära kommersiella eller 

professionella verksamhet. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Ändringsförslag  326 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 19 – punkt 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. När energileverantörer saluför 

energi från förnybara energikällor eller 

högeffektiv kraftvärme till kunder med 

hänvisning till miljömässiga eller andra 

fördelar med energi från förnybara 

energikällor eller från högeffektiv 

kraftvärme, ska medlemsstaterna kräva att 

dessa energileverantörer använder 

ursprungsgarantier för att överlämna 

mängden eller andelen energi från 

förnybara energikällor eller från 

högeffektiv kraftvärme 

13. När energileverantörer saluför 

energi från förnybara energikällor eller 

högeffektiv kraftvärme till kunder med 

hänvisning till miljömässiga eller andra 

fördelar med energi från förnybara 

energikällor eller från högeffektiv 

kraftvärme, ska medlemsstaterna kräva att 

dessa energileverantörer använder 

ursprungsgarantier för att överlämna 

mängden eller andelen energi från 

förnybara energikällor eller från 

högeffektiv kraftvärme.  

Medlemsstaterna ska införa lämpliga 

mekanismer så att energiproducenterna 

kan påvisa att elen kommer från 

anläggningar för förnybar energi som är 

nya och kompletterande.   

Medlemsstaterna ska för detta ändamål 

använda beteckningen 

plusursprungsgarantier vid märkningen 

av ursprungsgarantier för el från 

förnybara energikällor om följande 

villkor uppfylls: 

a) slutdatum för framställningen infaller 

högst tio år efter den dag då 

anläggningen anslöts till nätet och 

b) anläggningen har inte dragit nytta av 

något nationellt stödsystem. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Ändringsförslag  327 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) får upprätta och driva virtuella 

delningssystem för förbrukning, lagring 

och försäljning av el som producerats på 

olika platser. 

 (Om detta ändringsförslag antas bör det 

placeras mellan ÄF 180 och ÄF 181.) 

Or. en 

 


