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Amendement  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

namens de PPE-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

namens de ALDE-Fractie 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter a – punt 2 – punt i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis. het nationale streefcijfer voor 

energie uit hernieuwbare bronnen in het 

bruto-eindenergieverbruik van de lidstaat 

in 2030 als vastgesteld overeenkomstig 

artikel 3 en bijlage I bis bij Richtlijn (EU) 

.../... [herschikking van Richtlijn 

2009/28/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 767], met een progressief 

traject dat zorgt voor een regelmatige 

uitrol van hernieuwbare energie vanaf 

2021 als vermeld in bijlage I bis bij deze 

verordening. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/292 

Amendement  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

namens de PPE-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

namens de ALDE-Fractie 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter a – punt 2 – punt i ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter. het in punt i bis bedoelde traject: 

 (i) begint bij het aandeel energie uit 

hernieuwbare bronnen in 2020 als 

vermeld in de derde kolom van de tabel in 

deel A van bijlage I bij Richtlijn (EU) 

.../... [herschikking van Richtlijn 

2009/28/EG zoals voorgesteld bij 

COM(2016) 767]. Als een lidstaat zijn 

bindende nationale streefcijfer voor 2020 

overtreft, mag zijn traject beginnen op het 

niveau dat in 2020 is bereikt; 

 (ii) bestaat uit minstens drie 

referentiepunten, berekend als een 

gemiddelde van de twee of drie 

voorgaande jaren als vermeld in 

bijlage I bis; 

 (iii) bereikt ten minste zijn nationaal 

streefcijfer voor 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/293 

Amendement  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

namens de PPE-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

namens de ALDE-Fractie 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de Commissie, onverminderd de 

maatregelen op het niveau van de Unie die 

zijn vastgesteld in punt 3, op het gebied 

van hernieuwbare energie in het jaar 2023 

concludeert, op basis van haar beoordeling 

uit hoofde van artikel 25, leden 1 en 2, dat 

het in artikel 25, lid 2 bedoelde lineaire 

traject niet collectief wordt gehaald, 

zorgen de lidstaten ervoor dat uiterlijk in 

het jaar 2024 aanvullende maatregelen 

worden genomen om elke opdoemende 

kloof te dichten, zoals: 

Indien de Commissie, onverminderd de 

maatregelen op het niveau van de Unie die 

zijn vastgesteld in punt 3, op het gebied 

van hernieuwbare energie concludeert, op 

basis van haar beoordeling uit hoofde van 

artikel 25, leden 1 en 2, dat een lidstaat 

onvoldoende vooruitgang boekt om zijn 

nationale streefcijfer voor 2030 te halen, 

met name door zich in 2022, 2025 en 2027 
niet aan zijn in bijlage I bis vermelde 

referentiepunten te houden, zorgt de 

betrokken lidstaat ervoor dat er 
aanvullende maatregelen worden genomen 

om elke opdoemende kloof met zijn traject 

binnen een jaar te dichten, zoals: 

Or. en 
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Amendement  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

namens de PPE-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

namens de ALDE-Fractie 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage I bis 

 NATIONALE TRAJECTEN VOOR HET 

AANDEEL ENERGIE UIT 

HERNIEUWBARE BRONNEN IN HET 

BRUTO-EINDVERBRUIK VAN 

ENERGIE TUSSEN 2020 EN 2030 

 Het in artikel 4, onder a), punt 2, tweede 

alinea, bedoelde traject bestaat uit de 

volgende twee referentiepunten: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), als 

gemiddelde voor de periode van twee jaar 

van 2021 tot en met 2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), als 

gemiddelde voor de periode 2023 tot en 

met 2025; en 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), als 

gemiddelde voor de periode van twee/drie 

jaar van 2025 tot en met 2027; 

 waarbij 

 S2020 = het streefcijfer voor die lidstaat 

in 2020 overeenkomstig artikel 3 en 

bijlage I, deel A van [herschikking van 

Richtlijn 2009/28/EG als voorgesteld bij 
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COM(2016) 767] 

 en 

 S2030 = het streefcijfer voor die lidstaat 

in 2030. 

Or. en 

 


