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Ændringsforslag  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. med henblik på at nå Unionens 

bindende minimumsmål på 27 % for 

vedvarende energi i 2030 som omhandlet i 

artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 

767], et bidrag til opfyldelsen af dette 

specifikke mål i form af medlemsstatens 

andel af energi fra vedvarende energikilder 

i det udvidede endelige energiforbrug i 

2030 med et lineært forløb for bidraget fra 

og med 2021 

i. med henblik på at nå Unionens 

bindende minimumsmål på [XX] % for 

vedvarende energi i 2030 som omhandlet i 

artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 

767], et bidrag til opfyldelsen af dette 

specifikke mål i form af medlemsstatens 

andel af energi fra vedvarende energikilder 

i det udvidede endelige energiforbrug i 

2030 med et lineært forløb for bidraget fra 

og med 2021, jf. artikel 3 i [omarbejdning 

af direktiv 2009/28/EF] 

Or. en 



 

AM\1143185DA.docx  PE614.329v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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Ændringsforslag  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii. forløbskurver opdelt på hver 

sektors andel af vedvarende energi i det 

endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 

inden for opvarmning og køling, 

elektricitet og transport 

ii. medlemsstatens vejledende 

forløbskurver opdelt på hver sektors andel 

af vedvarende energi i det endelige 

energiforbrug fra 2021 til 2030 inden for 

opvarmning og køling, elektricitet og 

transport 

Or. en 
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Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. iii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii. forløbskurver opdelt på vedvarende 

energi-teknologier, som medlemsstaten har 

til hensigt at bruge til at virkeliggøre det 

overordnede henholdsvis de 

sektorspecifikke udviklingsforløb for 

vedvarende energi fra 2021 til 2030 og 

herunder det samlede forventede udvidede 

endelige energiforbrug i Mtoe for hver 

teknologi og sektor, og den samlede 

planlagte installerede mærkeeffekt i MW 

for hver teknologi og sektor. 

iii. vejledende forløbskurver opdelt på 

vedvarende energi-teknologier, som 

medlemsstaten har til hensigt at bruge til at 

virkeliggøre det overordnede henholdsvis 

de sektorspecifikke udviklingsforløb for 

vedvarende energi fra 2021 til 2030 og 

herunder det samlede forventede udvidede 

endelige energiforbrug i Mtoe for hver 

teknologi og sektor, og den samlede 

planlagte installerede mærkeeffekt i MW 

for hver teknologi og sektor. 

Or. en 
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Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. iii a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iii a. en medlemsstat kan følge en 

ikkelineær reduktionsforløbskurve med to 

referencepunkter, jf. bilag Ia, såfremt det 

økonomisk eller teknisk er mere effektivt 

og ikke påvirker opnåelsen af Unionens 

bindende mål for vedvarende energi i 

2030.  Medlemsstaten skal angive den 

ikkelineære reduktionsforløbskurve og 

årsagerne til at følge den i den integrerede 

nationale energi- og klimaplan, jf. artikel 

9-12. 

 Såfremt et bidrag til Unionens bindende 

mål for vedvarende energi i 2030 som 

omhandlet i artikel 3 i [omarbejdning af 

direktiv 2009/28/EF som foreslået ved 

COM(2016)0767] ikke kan begrænses i 

overensstemmelse med den fastlagte 

forløbskurve, skal medlemsstaten 

redegøre for årsagerne til denne afvigelse 

såvel som de foranstaltninger, som vil 

bringe medlemsstaten tilbage på dens rette 

forløb, i de efterfølgende integrerede 

nationale energi- og klimastatusrapporter, 

som skal indgives til Kommissionen i 

henhold til artikel 18. 

Or. en 
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Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 BILAG Ia: FORLØBSKURVE 

 Den forløbskurve, som er omhandlet i 

artikel 4, litra a), punkt 2, andet afsnit, 

skal bestå af følgende to 

referencepunkter: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 


