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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/286 

Ändringsförslag  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led a – led 2 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i. För att uppnå unionens bindande 

mål på minst 27 % förnybar energi år 2030 

enligt artikel 3 i [omarbetning av direktiv 

2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 

767], ett bidrag till detta mål när det gäller 

medlemsstatens andel energi från 

förnybara energikällor i den slutliga 

energianvändningen brutto år 2030, med en 

linjär utveckling för detta bidrag från 2021 

och framåt. 

i. För att uppnå unionens bindande 

mål på minst [XX] % förnybar energi år 

2030 enligt artikel 3 i [omarbetning av 

direktiv 2009/28/EG enligt förslaget i 

COM(2016) 767], ett bidrag till detta mål 

när det gäller medlemsstatens andel energi 

från förnybara energikällor i den slutliga 

energianvändningen brutto år 2030, med en 

utveckling för detta bidrag från 2021 och 

framåt i enlighet med artikel 3 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/287 

Ändringsförslag  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led a – led 2 – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii. Sektorsspecifik utveckling för 

andelen förnybar energi i den slutliga 

energianvändningen från 2021 till 2030 för 

uppvärmning och kylning, elektricitet och 

transport. 

ii. Medlemsstatens vägledande 

sektorsspecifika utveckling för andelen 

förnybar energi i den slutliga 

energianvändningen från 2021 till 2030 för 

uppvärmning och kylning, elektricitet och 

transport. 

Or. en 
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Ändringsförslag  288 
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för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led a – led 2 – led iii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii. Utveckling per förnybar 

energiteknik som medlemsstaten planerar 

att använda för att uppnå den övergripande 

och sektorsspecifika utvecklingen för 

förnybar energi under perioden 2021–2030, 

inklusive den totala förväntade slutliga 

bruttoenergianvändningen per sektor 

uttryckt i Mtoe och total planerad 

installerad kapacitet per teknik och sektor 

uttryckt i MW. 

iii. Vägledande utveckling per 

förnybar energiteknik som medlemsstaten 

planerar att använda för att uppnå den 

övergripande och sektorsspecifika 

utvecklingen för förnybar energi under 

perioden 2021–2030, inklusive den totala 

förväntade slutliga 

bruttoenergianvändningen per sektor 

uttryckt i Mtoe och total planerad 

installerad kapacitet per teknik och sektor 

uttryckt i MW. 

Or. en 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – led a – led 2 – led iiia (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia. Medlemsstaterna får följa en icke-

linjär minskningsbana med två 

referenspunkter i enlighet med bilaga Ia, 

om detta är ekonomiskt eller tekniskt 

effektivare, och förutsatt att det inte 

påverkar unionens bindande mål för 

förnybar energi 2030. Medlemsstaterna 

ska i de integrerade nationella energi- och 

klimatplanerna i enlighet med artiklarna 

9–12 fastställa denna icke-linjära 

minskningsbana och ange skälen till att 

den används. 

 Om ett bidrag till unionens bindande mål 

om förnybar energi 2030, enligt vad som 

avses i artikel 3 i [omarbetning av direktiv 

2009/28/EG enligt förslaget i 

COM(2016)0767] inte kan begränsas i 

enlighet med den fastställda 

minskningsbanan, ska medlemsstaterna i 

de kommande integrerade 

lägesrapporterna om de nationella energi- 

och klimatplanerna, som i enlighet med 

artikel 18 ska inlämnas till kommissionen, 

förklara orsakerna till denna avvikelse, 

liksom vilka åtgärder som skulle återföra 

medlemsstaten till sin minskningsbana.  

Or. en 
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Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga Ia (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Bilaga Ia: UTVECKLING 

 Den utveckling som avses i artikel 4 a 2 

andra stycket ska bestå av följande två 

referenspunkter: 

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

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

Or. en 

 


