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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/312 

Ændringsforslag  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 1. januar 2019 og hvert 

tiende år derefter meddeler hver 

medlemsstat Kommissionen en integreret 

national energi- og klimaplan. Planerne 

skal indeholde de elementer, der er anført i 

stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal 

omfatte perioden 2021 til 2030. De 

efterfølgende planer dækker den tiårige 

periode, som følger umiddelbart efter 

udløbet af den periode, som dækkes af 

den foregående plan. 

1. Senest seks måneder efter ... 

[denne forordnings ikrafttrædelsesdato] 

og senest den 1. juni 2019 for den første 

plan og seneste den 1. januar 2024 og 

hvert tiende år for de efterfølgende planer 

forelægger hver medlemsstat 

Kommissionen en integreret national 

energi- og klimaplan, der dækker en tiårig 

periode. Planerne skal indeholde de 

elementer, der er anført i stk. 2 og i bilag I. 

Den første plan skal omfatte perioden 2021 

til 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

Med ændringsforslaget foreslås en ændring af stk. 1, men i øvrigt støttes alle andre ændringer til 

Kommissionens forslag, som er vedtaget i ENVI/ITRE's ændringsforslag 59. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/313 

Ændringsforslag  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 1. januar 2020 og hvert 

tiende år derefter opstiller medlemsstaterne 

deres langsigtede lavemissionsstrategier 

med en 50-årig horisont og rapporterer 

denne til Kommissionen for derigennem at 

bidrage til at: 

1. Senest den 1. januar 2020 og hvert 

tiende år derefter vedtager 

medlemsstaterne og Kommissionen på 

vegne af Unionen deres langsigtede klima- 

og energistrategier med en 30-årig 

horisont for derigennem at bidrage til at: 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/314 

Ændringsforslag  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) opfylde Unionens og 

medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 

klimakonventionen og Parisaftalen med 

henblik på at reducere menneskeskabte 

drivhusgasemissioner og øge optaget 

gennem dræn 

(a) opfylde Unionens og 

medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 

klimakonventionen og Parisaftalen med 

henblik på at reducere menneskeskabte 

drivhusgasemissioner og øge optaget 

gennem dræn i etaper på 10 år 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag svarer til ændringsforslag 123 som vedtaget af ITRE og ENVI. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/315 

Ændringsforslag  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) opnå langsigtede reduktioner af 

drivhusgasemissionerne og forbedret optag 

gennem dræn inden for alle sektorer i tråd 

med Unionens målsætning om – i 

forbindelse med de nødvendige 

reduktioner, som ifølge IPCC skal 

foretages af de udviklede lande i 

fællesskab – på en omkostningseffektiv 

måde at reducere emissionerne med 80 til 

95 % frem til 2050 sammenholdt med 

1990-niveauet. 

(c) opnå langsigtede reduktioner af 

drivhusgasemissionerne og forbedret optag 

gennem dræn inden for alle sektorer i tråd 

med Unionens målsætning om i forbindelse 

med de nødvendige reduktioner ifølge 

IPCC på en omkostningseffektiv måde at 

reducere Unionens drivhusgasemissioner 

og, hvor det er relevant, bevare og øge 

optaget gennem dræn i bestræbelserne på 

at nå temperaturmålene i Parisaftalen. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/316 

Ændringsforslag  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) opnå et kulstofneutralt 

energisystem inden for Unionen. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/317 

Ændringsforslag  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De langsigtede 

lavemissionsstrategier skal omfatte: 

2. De langsigtede klima- og 

energistrategier skal omfatte: 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/318 

Ændringsforslag  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) de samlede reduktioner af 

drivhusgasemissionerne og forbedrede 

optag gennem dræn 

(a) de samlede reduktioner af 

drivhusgasemissionerne og forbedrede 

optag gennem dræn i overensstemmelse 

med Parisaftalen 

Or. en 



 

AM\1143325DA.docx  PE614.329v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/319 

Ændringsforslag  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) emissionsreduktioner og forbedret 

optag i individuelle sektorer, herunder 

elproduktion, industri, transport, bygninger 

(bolig- og tertiærsektoren), landbrug og 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) 

b) med henblik på dekarbonisering, 

drivhusgasemissionsreduktioner og 

forbedret optag i individuelle sektorer, 

herunder blandt andet elproduktion, 

industri, transport, opvarmning og køling 

samt bygninger (bolig- og tertiærsektoren), 

landbrug og arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag svarer til ændringsforslag 123 som vedtaget af ITRE og ENVI. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/320 

Ændringsforslag  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) forventede fremskridt mht. 

overgangen til en økonomi med lave 

drivhusgasemissioner og herunder 

drivhusgasintensitet, BNP's CO2-intensitet 

og strategier for forskning, udvikling og 

innovation på området 

(c) forventede fremskridt mht. 

overgangen til en økonomi med lave 

drivhusgasemissioner og herunder 

drivhusgasintensitet, BNP's CO2-intensitet 

og strategier for langsigtede investeringer, 

forskning, udvikling og innovation på 

området 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag svarer til ændringsforslag 123 som vedtaget af ITRE og ENVI. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/321 

Ændringsforslag  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) forbindelser til anden national, 

langsigtet planlægning. 

(d) forbindelser til andre nationale 

langsigtede målsætninger, planer og 

andre politikker og foranstaltninger og 

investeringer. 

Or. en 

 


