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11.1.2018 A8-0402/286 

Predlog spremembe  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka 2 – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i. z vidika doseganja zavezujočega 

cilja Unije vsaj 27-odstotnega deleža 

energije iz obnovljivih virov v letu 2030, 

kot je navedeno v členu 3 [prenovitev 

Direktive 2009/28/ES, kot je predlagano s 

COM(2016) 767], prispevek k temu cilju v 

obliki deleža energije iz obnovljivih virov 

države članice v bruto porabi končne 

energije v letu 2030 z linearnim začrtanim 

potekom za navedeni prispevek od leta 

2021; 

i. za doseganje zavezujočega cilja 

Unije vsaj [XX]-odstotnega deleža energije 

iz obnovljivih virov v letu 2030, kot je 

navedeno v členu 3 [prenovitev Direktive 

2009/28/ES, kot je predlagano s 

COM(2016) 767], prispevek k temu cilju v 

obliki deleža energije iz obnovljivih virov 

države članice v bruto porabi končne 

energije v letu 2030 z začrtanim potekom 

za navedeni prispevek od leta 2021 v 

skladu s členom 3 [prenovitev Direktive 

2009/28/ES]; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/287 

Predlog spremembe  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka 2 – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ii. začrtani potek za sektorski delež 

energije iz obnovljivih virov v porabi 

končne energije od 2021 do 2030 za 

sektorje ogrevanja in hlajenja, električne 

energije in prometa; 

ii. okvirni začrtani potek za državo 

članico za sektorski delež energije iz 

obnovljivih virov v porabi končne energije 

od leta 2021 do leta 2030 za sektor 

ogrevanja in hlajenja, električne energije in 

prometa; 

Or. en 
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Predlog spremembe  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka 2 – točka iii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

iii. začrtani potek na tehnologijo za 

obnovljive vire, ki jo država članica 

namerava uporabiti za uresničevanje 

začrtanega poteka v zvezi z energijo iz 

obnovljivih virov v celoti in v sektorjih od 

2021 do 2030, vključno s skupno 

pričakovano bruto porabo končne energije 

na tehnologijo in sektor v Mtoe in 

skupnimi načrtovanimi nameščenimi 

zmogljivostmi na tehnologijo in sektor v 

MW; 

iii. okvirni začrtani potek na 

tehnologijo za obnovljive vire, ki jo država 

članica namerava uporabiti za 

uresničevanje začrtanega poteka v zvezi z 

energijo iz obnovljivih virov v celoti in v 

sektorjih od 2021 do 2030, vključno s 

skupno pričakovano bruto porabo končne 

energije na tehnologijo in sektor v Mtoe in 

skupnimi načrtovanimi nameščenimi 

zmogljivostmi na tehnologijo in sektor v 

MW; 

Or. en 
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Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka 2 – točka iii a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 iii a. Države članice se lahko odločijo 

tudi za nelinearni začrtani potek 

zmanjšanja z referenčnima točkama v 

skladu s Prilogo Ia, če je to ekonomsko ali 

tehnično bolj učinkovito in ne vpliva na 

doseganje zavezujočega cilja Unije o 

energiji iz obnovljivih virov v letu 2030. 

Države članice določijo nelinearni 

začrtani potek zmanjšanja in razloge za 

njegovo uporabo v celovitih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtih v skladu 

s členi 9 do 11; 

 če prispevka k zavezujočemu cilju Unije o 

energiji iz obnovljivih virov v letu 2013 iz 

člena 3 [prenovitev Direktive 2009/28/ES, 

kot je predlagano s COM(2016) 767] ni 

mogoče omejiti v skladu z določenim 

začrtanim potekom, države članice 

navedejo razloge za ta odklon in ukrepe, 

ki bi jih znova privedle nanj, v naslednjih 

celovitih nacionalnih poročilih o 

napredku na področju energetskega in 

podnebnega načrta, ki se predložijo 

Komisiji v skladu s členom 18; 

Or. en 
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Predlog spremembe  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga I a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA Ia ZAČRTANI POTEK 

 Začrtani potek iz drugega pododstavka 

člena 4(a)(2) je sestavljen iz naslednjih 

dveh referenčnih točk: 

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

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

Or. en 

 


