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Ändringsförslag  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 26 – punkt 5 – inledningen  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Biodrivmedel, flytande biobränslen 

och biomassabränslen som produceras från 

skogsbiomassa, beaktade för de syften som 

avses i punkt 1 a, b och c, ska uppfylla 

följande krav för att minimera risken för 

användning av ohållbar skogsbiomassa i 

produktionen. 

5. Biodrivmedel, flytande biobränslen 

och biomassabränslen som produceras från 

skogsbiomassa, beaktade för de syften som 

avses i punkt 1 a, b och c, får inte basera 

sig på stubbar och rundvirke, samt ska 

uppfylla följande krav för att minimera 

risken för användning av ohållbar 

skogsbiomassa i produktionen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/297 

Ändringsförslag  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 26 – punkt 8 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. El från biomassabränslen som 

produceras i anläggningar med en 

bränslekapacitet som uppgår till eller 

överskrider 20 MW ska beaktas för de 

syften som anges i punkt 1 a, b och c 

endast om elen framställs genom 

tillämpning av högeffektiv 

kraftvärmeteknik enligt definitionen i 

artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU. Vid 

tillämpning av punkt 1 a och b ska denna 

bestämmelse endast gälla för anläggningar 

som tas i drift efter [3 år från dagen för 

antagandet av detta direktiv]. Vid 

tillämpningen av punkt 1 c ska denna 

bestämmelse inte påverka offentligt stöd 

enligt stödsystem som godkänns senast 

[3 år efter dagen för antagandet av detta 

direktiv]. 

8. El från biomassabränslen som 

produceras i anläggningar med en 

bränslekapacitet som uppgår till eller 

överskrider 20 MW ska beaktas för de 

syften som anges i punkt 1 a, b och c 

endast om elen framställs genom 

tillämpning av högeffektiv 

kraftvärmeteknik enligt definitionen i 

artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU, eller i 

anläggningar som bara producerar el, 

uppnår en eleffektivitet netto på 

minst 40 % och inte använder fossila 

bränslen. Vid tillämpning av punkt 1 a och 

b ska denna bestämmelse endast gälla för 

anläggningar som tas i drift efter [3 år från 

dagen för antagandet av detta direktiv]. Vid 

tillämpningen av punkt 1 c ska denna 

bestämmelse inte påverka offentligt stöd 

enligt stödsystem som godkänns senast 

[1 år efter dagen för antagandet av detta 

direktiv]. 

 (Ersätter ändringsförslag 250 från 

ansvarigt utskott.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/298 

Ändringsförslag  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Varje medlemsstat ska säkerställa 

att andelen för energi från avancerade 

biobränslen och andra biodrivmedel och 

biogas som produceras från råvaror som 

förtecknas i bilaga IX, samt från 

förnybara flytande och gasformiga 

drivmedel av icke-biologiskt ursprung, 

från återvunna kolbaserade bränslen och 

från förnybar el under 2030 uppgår till 

minst 12 % av den slutliga 

energianvändningen i alla transportslag i 

den medlemsstaten. 

 Medlemsstaterna får besluta om att i den 

totala andelen ta med ett bidrag på upp till 

2 % av bränslen som motsvarar de 

tröskelvärden för minskade 

växthusgasutsläpp som fastställs i 

artikel 26.7, varvid hänsyn ska tas till den 

genomsnittliga beräkningen av utsläpp 

som orsakas genom indirekt ändring av 

markanvändning till följd av de råvaror 

som används för produktion av 

biodrivmedel och flytande biobränslen 

och förtecknas i del A i bilaga VIII, eller 

också att de intygats vara biodrivmedel 

och flytande biobränslen med låg risk för 

indirekt ändring av markanvändning. 

 (Ersätter ändringsförslag 110 från 

ansvarigt utskott.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Ändringsförslag  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Med verkan från och med den 1 januari 

2021 ska medlemsstaterna ålägga 

bränsleleverantörer att inkludera en 

minimiandel energi från avancerade 

biobränslen och andra biodrivmedel och 

biogas som produceras från råvaror som 

förtecknas i bilaga IX, från förnybara 

flytande och gasformiga drivmedel av 

icke-biologiskt ursprung, från 

avfallsbaserade fossila bränslen och från 

förnybar el i den totala mängden drivmedel 

som de levererar för konsumtion eller 

användning på marknaden under loppet av 

ett kalenderår. 

1. I syfte att bidra till det unionsmål och 

de nationella mål för den slutliga 

energianvändningen från förnybara 

källor år 2030, vilka avses i artikel 3, ska 

medlemsstaterna, med verkan från och 

med den 1 januari 2021, ålägga 

bränsleleverantörer att inkludera en 

minimiandel energi från avancerade 

biobränslen och andra biodrivmedel och 

biogas som produceras från råvaror som 

förtecknas i bilaga IX, från förnybara 

flytande och gasformiga drivmedel av 

icke-biologiskt ursprung, från återvunna 

kolbaserade bränslen och från förnybar el 

i den totala mängden drivmedel som de 

levererar för konsumtion eller användning 

på marknaden under loppet av ett 

kalenderår. 

 (Ersätter ändringsförslag 216 från 

ansvarigt utskott). 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/300 

Ändringsförslag  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Minimiandelen ska vara minst lika med 

1,5 % år 2021 och öka till 6,8 % år 2030 

enligt den plan som anges i del B i bilaga 

X. Inom denna totala andel ska bidraget 

från avancerade biobränslen och biogas 

som produceras från råvaror som 

förtecknas i del A i bilaga IX vara minst 

0,5 % av de drivmedel som levereras för 

konsumtion eller användning på 

marknaden från och med den 1 januari 

2021 och öka till minst 3,6 % senast 2030 i 

enlighet med den plan som anges i del C i 

bilaga X. 

Minimiandelen ska vara minst lika med 

1,5 % år 2021 och öka till 12 % år 2030 

enligt den plan som anges i del B i bilaga 

X. Inom denna totala andel ska bidraget 

från avancerade biobränslen och biogas 

som produceras från råvaror som 

förtecknas i del A i bilaga IX vara minst 

0,5 % av de drivmedel som levereras för 

konsumtion eller användning på 

marknaden från och med den 1 januari 

2021 och öka till minst 3,6 % senast 2030 i 

enlighet med den plan som anges i del C i 

bilaga X. 

Medlemsstaterna får besluta om att i den 

totala andelen ta med ett bidrag på upp till 

2 % av bränslen som motsvarar de 

tröskelvärden för minskade 

växthusgasutsläpp som fastställs i 

artikel 26.7, varvid hänsyn ska tas till den 

genomsnittliga beräkningen av utsläpp 

som orsakas genom indirekt ändring av 

markanvändning till följd av de råvaror 

som används för produktion av 

biodrivmedel och flytande biobränslen 

och anges i del A i bilaga VIII, eller också 

att de intygats vara biodrivmedel och 

flytande biobränslen med låg risk för 

indirekt ändring av markanvändning. 

 (Ersätter ändringsförslag 217 från 

ansvarigt utskott.) 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Ändringsförslag  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Minimiandelen förnybar energi som 

levereras till luftfarten ska följa den plan 

som anges i del C i bilaga X. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Ändringsförslag  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 4 – led b – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Vid beräkningen av förnybar el som 

levereras till vägfordon ska endast el från 

förnybara energikällor som konsumeras 

vid särskilda laddningsstationer beaktas 

och ska anses ha fem gånger 

energiinnehållet från tillförseln. 

Or. en 

Motivering 

Laddning vid särskilda laddningsstationer står för mindre än 20 % av den el som konsumeras av 

elfordon. För att detta direktiv ska ge incitament till elektrifiering av vägtransporter, i en situation där 

försäljningen av elfordon inskränks av att konsumenterna tycker att det saknas laddningsinfrastruktur, 

bör särskilda laddningsstationer få tillgodoräkna sig el som används av vägfordon, varvid det ska 

användas en multiplikator som återspeglar, men inte överskattar den totala mängden el som används av 

elfordon. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Ändringsförslag  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IX – del A – led h 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) Tallolja och tallbeck. h) Tallbeck. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Ändringsförslag  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IX – del A – led q 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

q) Annat material som innehåller både 

cellulosa och lignin enligt definitionen i 

artikel 2 andra stycket led r, utom 

sågtimmer och fanerstockar. 

q) Annat material som innehåller både 

cellulosa och lignin enligt definitionen i 

artikel 2 andra stycket led r, utom 

sågtimmer, fanerstockar och industriell 

massaved. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till hållbarhetskriterierna i artikel 26. 

 


