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NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0402/286 

Amendement  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

namens de ECR-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 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i. teneinde het bindende streefcijfer 

van de Unie van minstens 27 % 

hernieuwbare energie in 2030 te bereiken, 

zoals vermeld in artikel 3 van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG, 

zoals voorgesteld in COM(2016) 767], een 

bijdrage tot dit streefcijfer in termen van 

het aandeel hernieuwbare energie van de 

lidstaat in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030, met een lineair traject 

voor die bijdrage vanaf 2021; 

i. teneinde het bindende streefcijfer 

van de Unie van minstens [XX] % 

hernieuwbare energie in 2030 te bereiken, 

zoals vermeld in artikel 3 van 

[herschikking van Richtlijn 2009/28/EG, 

zoals voorgesteld in COM(2016) 767], een 

bijdrage tot dit streefcijfer in termen van 

het aandeel hernieuwbare energie van de 

lidstaat in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030, met een lineair traject 

voor die bijdrage vanaf 2021, 

overeenkomstig artikel 3 [herschikking 

van Richtlijn 2009/28/EG]; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/287 

Amendement  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

namens de ECR-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 ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii. trajecten voor het sectorale aandeel 

hernieuwbare energie in het eindverbruik 

van energie van 2021 tot en met 2030 in de 

sectoren verwarming en koeling, 

elektriciteit en vervoer; 

ii. de indicatieve trajecten van de 

lidstaat voor het sectorale aandeel 

hernieuwbare energie in het eindverbruik 

van energie van 2021 tot en met 2030 in de 

sectoren verwarming en koeling, 

elektriciteit en vervoer; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/288 

Amendement  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

namens de ECR-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 iii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii. trajecten voor elke technologie voor 

hernieuwbare energie die de lidstaat van 

plan is te gebruiken om de algemene en 

sectorale trajecten voor hernieuwbare 

energie van 2021 tot en met 2030 te 

verwezenlijken, met inbegrip van het 

verwachte totale bruto-eindverbruik van 

energie per technologie en sector in Mtoe 

en de geplande totale geïnstalleerde 

capaciteit per technologie en sector in 

MW; 

iii. indicatieve trajecten voor elke 

technologie voor hernieuwbare energie die 

de lidstaat van plan is te gebruiken om de 

algemene en sectorale trajecten voor 

hernieuwbare energie van 2021 tot en met 

2030 te verwezenlijken, met inbegrip van 

het verwachte totale bruto-eindverbruik 

van energie per technologie en sector in 

Mtoe en de geplande totale geïnstalleerde 

capaciteit per technologie en sector in 

MW; 

Or. en 
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Amendement  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

namens de ECR-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 iii bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis. De lidstaten kunnen een niet-

lineair reductietraject met twee 

referentiepunten overeenkomstig bijlage 

I bis volgen indien dit economisch of 

technisch gezien efficiënter is en geen 

afbreuk doet aan de verwezenlijking van 

het bindende streefcijfer van de Unie voor 

hernieuwbare energie in 2030. De 

lidstaten beschrijven dat niet-lineaire 

reductietraject en de redenen om dit te 

volgen in de geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen 

overeenkomstig de artikelen 9 tot en met 

12. 

 Indien een bijdrage aan het bindende 

streefcijfer van de Unie voor 

hernieuwbare energie in 2030 zoals 

vermeld in artikel 3 van [herschikking 

van Richtlijn 2009/28/EG, zoals 

voorgesteld in COM(2016) 767] niet kan 

worden beperkt aan de hand van het 

vastgestelde traject, lichten de lidstaten de 

redenen van die afwijking alsook de 

maatregelen die de lidstaten weer op hun 

traject moeten brengen toe in de volgende 

geïntegreerde nationale 

voortgangsverslagen inzake energie en 

klimaat die overeenkomstig artikel 18 bij 

de Commissie moeten worden ingediend; 

Or. en 
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Amendement  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

namens de ECR-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: TRAJECT 

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

alinea, bedoelde traject bestaat uit de 

volgende twee referentiepunten: 

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

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

Or. en 

 


