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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/286 

Muudatusettepanek  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i. seoses liidu siduva eesmärgiga 

saavutada 2030. aastaks taastuvenergia 

vähemalt 27 % osakaal, nagu on osutatud 

[ettepaneku COM(2016) 767 kohaselt 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

artiklis 3, panus selle eesmärgi 

saavutamisse, väljendatuna asjaomase 

liikmesriigi taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia osakaaluna summaarses 

lõppenergia tarbimises aastal 2030, samuti 

selle panuse lineaarne trajektoor alates 

2021. aastast; 

i. seoses liidu siduva eesmärgiga 

saavutada 2030. aastaks taastuvenergia 

vähemalt [XX] % osakaal, nagu on 

osutatud [ettepaneku COM(2016) 767 

kohaselt uuesti sõnastatud 

direktiivi 2009/28/EÜ] artiklis 3, panus 

selle eesmärgi saavutamisse, väljendatuna 

asjaomase liikmesriigi taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia 

osakaaluna summaarses lõppenergia 

tarbimises aastal 2030, samuti selle panuse 

trajektoor alates 2021. aastast kooskõlas 

[ettepanekuga COM(2016) 767 uuesti 

sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

artikliga 3; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/287 

Muudatusettepanek  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii. trajektoor, mis näitab 

ajavahemikul 2021–2030 igas sektoris 

(kütte- ja jahutus-, elektri- ning 

transpordisektor) tarbitava taastuvenergia 

osakaalu lõppenergia tarbimises; 

ii. liikmesriigi soovituslik trajektoor, 

mis näitab ajavahemikul 2021–2030 igas 

sektoris (kütte- ja jahutus-, elektri- ning 

transpordisektor) tarbitava taastuvenergia 

osakaalu lõppenergia tarbimises; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/288 

Muudatusettepanek  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt iii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii. trajektoorid iga sellise 

taastuvenergiatehnoloogia kaupa, mida 

liikmesriik kavatseb kasutada 

taastuvenergia üldise ja sektoripõhise 

2021.–2030. aasta trajektoori 

saavutamiseks, sh eeldatav summaarne 

lõppenergia tarbimine 

tehnoloogialahenduste ja sektorite kaupa 

miljonites naftaekvivalenttonnides ning 

kavandatav ülesseatud koguvõimsus 

tehnoloogialahenduste ja sektorite kaupa 

megavattides; 

iii. soovituslikud trajektoorid iga 

sellise taastuvenergiatehnoloogia kaupa, 

mida liikmesriik kavatseb kasutada 

taastuvenergia üldise ja sektoripõhise 

2021.–2030. aasta trajektoori 

saavutamiseks, sh eeldatav summaarne 

lõppenergia tarbimine 

tehnoloogialahenduste ja sektorite kaupa 

miljonites naftaekvivalenttonnides ning 

kavandatav ülesseatud koguvõimsus 

tehnoloogialahenduste ja sektorite kaupa 

megavattides; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/289 

Muudatusettepanek  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt iii a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii a. Liikmesriigid võivad järgida I a 

lisa kohast kahe vahe-eesmärgiga 

mittelineaarset vähendamistrajektoori, kui 

see on majanduslikult või tehniliselt 

tõhusam ega mõjuta liidu 2030. aasta 

siduva taastuvenergiaeeesmärgi 

saavutamist. Liikmesriigid sätestavad selle 

mittelineaarse vähendamistrajektoori ja 

selle järgimise põhjenduse vastavalt 

artiklitele 9–12 esitatavas lõimitud riikliku 

energia- ja kliimakavas. 

 Kui panust [ettepaneku COM(2016) 767 

kohaselt uuesti sõnastatud 

direktiivi 2009/28/EÜ] artiklis 3 osutatud 

liidu 2030. aasta siduva 

taastuvenergiaeesmärgi saavutamisse ei 

ole võimalik kooskõlas kindlaksmääratud 

trajektooriga saavutada, selgitavad 

liikmesriigid järgmises lõimitud riiklikus 

energia- ja kliimaalases eduaruandes, mis 

tuleb komisjonile esitada artikli 18 

kohaselt, miks nad eesmärgist kõrvale on 

kaldunud, ja millised on meetmed, mis 

viivad nad trajektoorile tagasi; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/290 

Muudatusettepanek  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I a lisa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I a LISA: TRAJEKTOORID 

 Artikli 4 punkti a alapunkti 2 teises 

alapunktis osutatud trajektoor koosneb 

kahest järgmisest vahe-eesmärgist: 

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

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

Or. en 

 


