
 

AM\1143319SL.docx  PE614.329v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0402/291 

Predlog spremembe  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v imenu skupine ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v imenu skupine S&D 

 

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 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ia. nacionalni cilj države članice za 

delež energije iz obnovljivih virov v 

končni bruto porabi energije v letu 2030, 

določen v skladu s členom 3 in Prilogo Ia 

k Direktivi (EU).../... [prenovitev Direktive 

2009/28/ES, kot je predlagana v 

dokumentu COM(2016)0767], z začrtanim 

potekom, ki bi se postopno povečeval, tako 

da bi se energija iz obnovljivih virov redno 

uvajala od leta 2021 naprej, kot je 

določeno v Prilogi Ia te uredbe. 

Or. en 
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Predlog spremembe  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v imenu skupine ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v imenu skupine S&D 

 

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 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ib. Začrtani potek iz odstavka ia: 

 (i) se začne z deležem energije iz 

obnovljivih virov v letu 2020, kot je 

določeno v tretjem stolpcu tabele v delu A 

Priloge I k Direktivi (EU) .../... [prenovitev 

Direktive 2009/28/ES, kot je predlagana v 

dokumentu COM(2016)0767]. Če država 

preseže svoj zavezujoči nacionalni cilj za 

leto 2020, se lahko njen začrtani potek 

začne na ravni, doseženi v letu 2020; 

 (ii) je sestavljen iz vsaj treh referenčnih 

točk, izračunanih kot povprečje v 

preteklih dveh ali treh letih, kot je 

določeno v Prilogi Ia; 

 (iii) dosega vsaj nacionalni cilj za leto 

2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/293 

Predlog spremembe  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v imenu skupine ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Upravljanje energetske unije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če na področju energije iz obnovljivih 

virov, brez poseganja v ukrepe na ravni 

Unije iz odstavka 3, Komisija na podlagi 

ocene iz člena 25(1) in (2) leta 2023 

sklene, da linearni začrtani potek Unije iz 

člena 25(2) skupno ni dosežen, države 

članice do leta 2024 zagotovijo, da je 

vsaka nastajajoča vrzel zajeta v dodatnih 

ukrepih, kot so: 

Če na področju energije iz obnovljivih 

virov, brez poseganja v ukrepe na ravni 

Unije iz odstavka 3, Komisija na podlagi 

ocene iz člena 25(1) in (2) leta 2023 

ugotovi, da država članica pri 

izpolnjevanju svojega nacionalnega cilja 

za leto 2030 ne napreduje dovolj, zlasti pa 

ne dosega svojih referenčnih točk v letih 

2022, 2025 in 2027, kot je določeno v 

Prilogi Ia, zadevne države članice 
zagotovijo, da je vsako odstopanje od 

začrtanega poteka v enem letu zajeto v 

dodatnih ukrepih, kot so: 

Or. en 
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Predlog spremembe  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

v imenu skupine ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

v imenu skupine S&D 

 

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 

 NACIONALNI ZAČRTANI POTEKI ZA 

DELEŽE ENERGIJE IZ 

OBNOVLJIVIH VIROV V BRUTO 

KONČNI PORABI ENERGIJE MED 

LETOMA 2020 IN 2030 

 Začrtani potek iz drugega pododstavka 

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

referenčnih točk: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), kot 

povprečje za dvoletno obdobje 2021–2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), kot 

povprečje za obdobje 2023–2025; ter 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), kot 

povprečje za obdobje 2025–2027; 

 pri čemer 

 S2020 = cilj za to državo članico leta 2020 

v skladu s členom 3 in Prilogo I – delom 

A [prenovitev Direktive 2009/28/ES, kot je 

predlagana v dokumentu 

COM(2016)0767] 

 in 
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 S2030 = cilj za to državo članico leta 

2030. 

Or. en 

 


