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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/291 

Ändringsförslag  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

för Verts/ALE-gruppen 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

för ALDE-gruppen 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

för S&D-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 ia (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia. Medlemsstatens nationella mål för 

energi från förnybara källor i den slutliga 

bruttoenergianvändningen år 2030, 

fastställt i enlighet med artikel 3 och 

bilaga Ia till direktiv (EU) .../... 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0767], med 

en progressiv utveckling som säkerställer 

en regelbunden utbyggnad av förnybar 

energi från 2021 och framåt enligt vad 

som fastställs i bilaga Ia till denna 

förordning.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/292 

Ändringsförslag  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

för Verts/ALE-gruppen 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

för ALDE-gruppen 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

för S&D-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 ib (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ib. Den utveckling som avses i led ia 

ska 

 (i) utgå från andelen energi från 

förnybara källor år 2020, enligt vad som 

fastställs i tredje spalten i tabellen i del A i 

bilaga I till direktiv (EU) .../... 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0767]; om en 

medlemsstat överskrider sitt bindande 

nationella mål för 2020 får dess 

utveckling utgå från den nivå som 

uppnåtts 2020, 

 (ii) bestå av minst tre referenspunkter 

beräknade som ett medelvärde av de två 

eller tre föregående åren enligt vad som 

fastställs i bilaga Ia, 

 (iii) uppnå åtminstone det nationella 

målet för 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/293 

Ändringsförslag  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

för Verts/ALE-gruppen 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

för ALDE-gruppen 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om, när det gäller förnybar energi och utan 

att det påverkar de åtgärder på unionsnivå 

som anges i punkt 3, kommissionen på 

grundval av sin bedömning enligt 

artikel 25.1 och 25.2 år 2023 konstaterar 

att den linjära utveckling i unionen som 

avses i artikel 25.2 inte uppfylls 

gemensamt, ska medlemsstaterna senast 

år 2024 säkerställa att eventuella brister 

som uppstår blir föremål för 

kompletterande åtgärder, exempelvis 

följande: 

Om, när det gäller förnybar energi och utan 

att det påverkar de åtgärder på unionsnivå 

som anges i punkt 3, kommissionen på 

grundval av sin bedömning enligt 

artikel 25.1 och 25.2 konstaterar att en 

medlemsstat inte gör tillräckliga framsteg 

för att nå sitt nationella mål för 2030, 

särskilt genom att inte följa sina 

referenspunkter under åren 2022, 2025 

och 2027 enligt vad som fastställs i 

bilaga Ia, ska den berörda medlemsstaten 

säkerställa att eventuella brister som 

uppstår i dess utveckling blir föremål för 

kompletterande åtgärder inom ett år, 

exempelvis följande: 

Or. en 
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Ändringsförslag  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

för Verts/ALE-gruppen 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

för ALDE-gruppen 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

för S&D-gruppen 

 

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 

 NATIONELL UTVECKLING FÖR 

ANDELEN ENERGI FRÅN 

FÖRNYBARA KÄLLOR I DEN 

SLUTLIGA 

BRUTTOENERGIANVÄNDNINGEN 

MELLAN 2020 OCH 2030 

 Den utveckling som avses i artikel 4 a.2 

andra stycket ska bestå av 

referenspunkterna 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), som ett 

genomsnitt för tvåårsperioden 2021–2022, 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), som ett 

genomsnitt för perioden 2023–2025, och 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), som ett 

genomsnitt för treårsperioden 2025–2027, 

 där 

 S2020 = medlemsstatens mål för 2020 

enligt artikel 3 samt del A i bilaga I till 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0767], 

 och 
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 S2030 = medlemsstatens mål för 2030. 

Or. en 

 


