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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/286 

Tarkistus  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i. [uudelleenlaaditun uusiutuvaa 

energiaa koskevan direktiivin, jota 

ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 767] 

3 artiklassa tarkoitetun unionin sitovan 

tavoitteen, jonka mukaan vähintään 

27 prosenttia energiasta saadaan vuonna 

2030 uusiutuvista energialähteistä, 

saavuttamiseksi, tähän tavoitteeseen 

osoitettu panos, joka liittyy uusiutuvista 

lähteistä saatavan energian osuuteen 

energian kokonaisloppukulutuksesta 

jäsenvaltiossa vuonna 2030 sekä kyseisen 

panoksen lineaarinen kehityskulku 

vuodesta 2021 lähtien; 

i. [uudelleenlaaditun uusiutuvaa 

energiaa koskevan direktiivin, jota 

ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 767] 

3 artiklassa tarkoitetun unionin sitovan 

tavoitteen, jonka mukaan vähintään [XX] 

prosenttia energiasta saadaan vuonna 2030 

uusiutuvista energialähteistä, 

saavuttamiseksi, tähän tavoitteeseen 

osoitettu panos, joka liittyy uusiutuvista 

lähteistä saatavan energian osuuteen 

energian kokonaisloppukulutuksesta 

jäsenvaltiossa vuonna 2030 sekä kyseisen 

panoksen kehityskulku vuodesta 2021 

lähtien [uudelleenlaaditun direktiivin 

2009/28/EY] 3 artiklan mukaisesti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/287 

Tarkistus  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii. kehityskulut, jotka liittyvät 

uusiutuvien energialähteiden alakohtaisiin 

osuuksiin lopullisesta energiankulutuksesta 

jäähdytys-, sähkö- ja liikennealoilla 

vuosina 2021–2030; 

ii. jäsenvaltion ohjeelliset 

kehityskulut, jotka liittyvät uusiutuvien 

energialähteiden alakohtaisiin osuuksiin 

lopullisesta energiankulutuksesta 

jäähdytys-, sähkö- ja liikennealoilla 

vuosina 2021–2030; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/288 

Tarkistus  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – iii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

iii. kehityskulut uusiutuvan energian 

teknologioille, joita jäsenvaltio aikoo 

käyttää saavuttaakseen yleiset ja 

alakohtaiset uusiutuvan energian 

kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan 

lukien odotettu energian 

kokonaisloppukulutus teknologiaa ja alaa 

kohden Mtoe:na sekä suunniteltu asennettu 

kokonaiskapasiteetti teknologiaa ja alaa 

kohden MW:na. 

iii. ohjeelliset kehityskulut uusiutuvan 

energian teknologioille, joita jäsenvaltio 

aikoo käyttää saavuttaakseen yleiset ja 

alakohtaiset uusiutuvan energian 

kehityskulut vuosina 2021–2030, mukaan 

lukien odotettu energian 

kokonaisloppukulutus teknologiaa ja alaa 

kohden Mtoe:na sekä suunniteltu asennettu 

kokonaiskapasiteetti teknologiaa ja alaa 

kohden MW:na. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/289 

Tarkistus  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 iii a. Jäsenvaltiot voivat noudattaa kaksi 

viitearvoa käsittävää päästöjen 

vähentämisen ei-lineaarista kehityskulkua 

I a liitteen mukaisesti, jos tämä on 

taloudellisesti tai teknisesti tehokkaampaa 

eikä se vaikuta uusiutuvia energialähteitä 

koskevan unionin vuoden 2030 sitovan 

tavoitteen saavuttamiseen.  

 Jäsenvaltioiden on määritettävä tämä 

päästöjen vähentämisen ei-lineaarinen 

kehityskulku ja sen noudattamisen syyt 

yhdennetyissä kansallisissa energia- ja 

ilmastosuunnitelmissa 9–12 artiklan 

mukaisesti. 

 Jos [uudelleenlaaditun uusiutuvaa 

energiaa koskevan direktiivin 

2009/28/EY, jota ehdotetaan asiakirjalla 

COM(2016)0767] 3 artiklassa tarkoitettua 

panosta unionin sitovaan uusiutuvaa 

energiaa koskevaan vuoden 2030 

tavoitteeseen ei voida rajoittaa määritetyn 

kehityskulun mukaisesti, jäsenvaltioiden 

on selitettävä syyt tällaiseen poikkeamaan 

samoin kuin toimet, joilla jäsenvaltiot 

saataisiin takaisin kehityskulkuunsa, 

seuraavissa yhdennettyjä kansallisia 

energia- ja ilmastosuunnitelmia 

koskevissa edistymisraporteissa, jotka on 

esitettävä komissiolle 18 artiklan 

mukaisesti. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/290 

Tarkistus  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I a (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 LIITE I a KEHITYSKULKU 

 Edellä 4 artiklan a kohdan 2 alakohdassa 

tarkoitetun kehityskulun on käsitettävä 

seuraavat kaksi viitearvoa: 

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

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

Or. en 

 


