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Ændringsforslag  286 

Adina-Ioana Vălean 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 63 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (63a) Avancerede biobrændstoffer 

forventes at spille en vigtig rolle i 

nedbringelsen af drivhusgasemissionerne 

fra luftfarten, og forpligtelsen til 

indarbejdelse bør derfor også overholdes 

specifikt i forbindelse med brændstof, der 

leveres til luftfart. Der bør udvikles 

politikker på EU- og medlemsstatsniveau 

for at tilskynde til driftsmæssige 

foranstaltninger til at spare brændstoffer 

inden for skibsfarten samtidig med, at der 

gøres en forsknings- og udviklingsmæssig 

indsats for at øge den vind- og soldrevne 

søtransport. 

Or. en 

Begrundelse 

Knyttet til ændringsforslagene til artikel 25. 
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Ændringsforslag  287 

Adina-Ioana Vălean 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 68 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (68a) Synergien mellem den cirkulære 

økonomi, bioøkonomien og fremme af 

vedvarende energi bør fremhæves 

yderligere for at sikre den mest værdifulde 

anvendelse af råmaterialerne og det 

bedste miljømæssige resultat. Politiske 

foranstaltninger, som Unionen og 

medlemsstaterne har vedtaget til støtte for 

produktion af vedvarende energi, bør altid 

tage hensyn til princippet om 

ressourceeffektivitet og optimeret brug af 

biomasse. 

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet om vedvarende energikilder bør være i tråd med principperne om cirkulær 

økonomi og bioøkonomi og fremme markedet for sekundære råstoffer. 
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Ændringsforslag  288 

Adina-Ioana Vălean 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "energi fra vedvarende kilder": 

energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i 

form af: vindkraft, solenergi (solvarme og 

solceller) og  ,  geotermisk   energi    , 

omgivende varme, tidevands-, bølge- og 

andre former for  havenergi, vandkraft, 

biomasse, lossepladsgas, gas fra 

spildevandsanlæg og biogas 

a) "energi fra vedvarende kilder": 

energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i 

form af: vindkraft, solenergi (solvarme og 

solceller) og geotermisk energi, omgivende 

energi, tidevands-, bølge- og andre former 

for havenergi, vandkraft, biomasse, 

biometan, lossepladsgas, gas fra 

spildevandsanlæg og biogas 

Or. en 

Begrundelse 

Biometan bør føjes til hoveddefinitionen af energi fra vedvarende energikilder. 
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Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "biomasse": den bionedbrydelige 

del af produkter, affald og restprodukter af 

biologisk oprindelse fra landbrug, herunder 

vegetabilske og animalske stoffer, 

skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, 

herunder fiskeri og akvakultur, samt den 

bionedbrydelige del af  affald og herunder 

industriaffald og kommunalt affald  af 

biologisk oprindelse  

c) "biomasse": den bionedbrydelige del af 

produkter, affald og restprodukter af 

biologisk oprindelse fra landbrug – 

herunder vegetabilske og animalske stoffer, 

skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, 

herunder fiskeri og akvakultur, men ikke 

tørv og materiale, der er indlejret i 

geologiske formationer og/eller 

transformeret til fossile stoffer – samt den 

bionedbrydelige del af affald og herunder 

industriaffald, erhvervsaffald og 

kommunalt affald af biologisk oprindelse 

og bakterier 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør præciseres, at tørv og andet materiale, der er indlejret i geologiske formationer eller 

omdannes til fossile stoffer, er udelukket. Bakterier er en form for vedvarende biomasse, der 

vokser med eller uden fotosyntese. 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra g 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "biobrændstoffer": flydende 

brændstof til transport, som er fremstillet 

på grundlag af biomasse 

g) "biobrændstoffer": flydende eller 

gasformigt brændstof til transport, som er 

fremstillet på grundlag af biomasse eller af 

biomasse 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af biobrændstoffer bør dække både flydende og gasformige biobrændstoffer. 

Biomasse kan fungere som biologisk katalysator, der producerer brændstof direkte som et 

produkt af biomassevækst. 
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José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra s 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

s) "vedvarende flydende eller 

gasformige transportbrændstoffer, der ikke 

er af biologisk oprindelse": flydende eller 

gasformige brændstoffer undtagen 

biobrændstoffer, hvis energiindhold 

stammer fra andre vedvarende energikilder 

end biomasse, og som bruges inden for 

transport 

s) "vedvarende flydende eller 

gasformige transportbrændstoffer, der ikke 

er af biologisk oprindelse": flydende eller 

gasformige brændstoffer, som anvendes til 

transport, undtagen biobrændstoffer, hvis 

energiindhold stammer fra andre 

vedvarende energikilder end biomasse, 

hvor alt kulstofmateriale opsamles fra den 

omgivende luft 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse bør ikke gælde for industrielle kulstofopsamlings- og 

genanvendelsesmaterialer, da kulstoffet ikke vil være permanent. Ændringen i definitionen af 

vedvarende flydende og gasformige transportbrændstoffer af ikke-biologisk oprindelse er 

knyttet til artikel 25, hvor den kan indregnes i den nye integrationsforpligtelse. 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra ee 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ee) "avancerede biobrændstoffer": 

biobrændstoffer produceret af råprodukter, 

der er anført i del A i bilag IX 

ee) "avancerede biobrændstoffer": 

biobrændstoffer produceret af affald og 

restprodukter af råprodukter, der er anført i 

del A i bilag IX, som er i 

overensstemmelse med princippet om 

affaldshierarkiet og ikke har nogen 

betydelige forskydningseffekter eller 

betydelige forvridende virkninger på 

markeder for produkter, affald og 

restprodukter baseret på en regional 

analyse 

Or. en 

 

 


