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Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. 2 – nr. i a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia. medlemsstatens nationale mål for 

energi fra vedvarende energikilder i det 

endelige bruttoenergiforbrug i 2030 som 

fastsat i overensstemmelse med artikel 3 

og bilag Ia til direktiv (EU) .../... 

[omarbejdning af direktiv 2009/28/EF 

som foreslået ved COM(2016)0767] med 

et gradvis forløb, der sikrer en 

regelmæssig udnyttelse af vedvarende 

energi fra 2021 og frem som fastsat i bilag 

Ia til nærværende forordning 

Or. en 
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Claude Turmes, Michèle Rivasi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

for ALDE-Gruppen 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. 2 – nr. i b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ib. det i nr. ia nævnte forløb skal: 

 i) begynde med andelen af energi fra 

vedvarende energikilder i 2020 som anført 

i tredje kolonne i tabellen i del A i bilag I 

til direktiv (EU) .../... [omarbejdning af 

direktiv 2009/28/EF som foreslået ved 

COM(2016)0767]; hvis en medlemsstat 

overgår sit bindende nationale mål for 

2020, kan dens forløb begynde på det 

niveau, som er opnået i 2020 

 ii) bestå af mindst tre referencepunkter 

beregnet som et gennemsnit af de to eller 

tre foregående år som fastsat i bilag Ia 

 iii) mindst opfylde det nationale mål for 

2030 

Or. en 
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Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte 

foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at 

hvis Kommissionen i henseende til 

vedvarende energi på grundlag af sin 

vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 

2, i 2023 konkluderer, at Unionens 

lineære forløbskurve, jf. artikel 25, stk. 2, 

ikke nås i fællesskab, skal 

medlemsstaterne senest i 2024 sikre, at der 

tages højde for eventuelle opståede 

afvigelser med supplerende 

foranstaltninger såsom: 

Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte 

foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at 

hvis Kommissionen i henseende til 

vedvarende energi på grundlag af sin 

vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 

2, konkluderer, at en medlemsstat ikke 

gør tilstrækkelige fremskridt for at opfylde 

sit nationale mål for 2030, især ved ikke 

at følge sin forløbskurve i 2022, 2025 og 

2027 som fastsat i bilag 1a, skal den 

pågældende medlemsstat sikre, at der 

inden for ét år er taget højde for 

eventuelle opståede afvigelser fra dens 

forløb ved hjælp af supplerende 

foranstaltninger såsom: 

Or. en 
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Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag Ia 

 NATIONALE FORLØB FOR ANDELEN 

AF ENERGI FRA VEDVARENDE 

ENERGIKILDER I DET ENDELIGE 

BRUTTOENERGIFORBRUG MELLEM 

2020 OG 2030 

 Det forløb, som er omhandlet i artikel 4, 

litra a), punkt 2, andet afsnit, skal bestå af 

følgende referencepunkter: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), som 

gennemsnit for toårsperioden 2021-2022 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), som 

gennemsnit for perioden 2023-2025 og 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), som 

gennemsnit for treårsperioden 2025-2027 

 hvor 

 S2020 = målet for den pågældende 

medlemsstat i 2020 i henhold til artikel 3 

og bilag I, del A, i [omarbejdning af 

direktiv 2009/28/EF som foreslået i 

COM(2016)0767] 

 og 
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 S2030 = målet for den pågældende 

medlemsstat i 2030. 

Or. en 

 


