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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af 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 råprodukter, 

der er anført i del A i bilag IX, og af affald 

og restbiomasse, der ikke stammer fra 

fødevare-/foderafgrøder, forudsat af den 

pågældende biomasse overholder 

bæredygtighedskriterierne i artikel 26 

Or. en 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hver medlemsstat skal sikre, at 

andelen af energi fra vedvarende 

energikilder inden for alle former for 

transport i 2030 mindst svarer til 12% af 

det endelige energiforbrug på 

transportområdet i den pågældende 

medlemsstat. Med henblik på at opfylde 

målet om, at 12% af det endelige 

energiforbrug skal komme fra vedvarende 

energikilder, skal medlemsstaterne kræve, 

at brændstofleverandører med virkning 

fra den 1. januar 2021 inkluderer en 

minimumsandel af vedvarende energi, jf. 

artikel 25. 

 For at kunne medregnes i målet skal 

reduktionen af drivhusgasemissioner 

gennem anvendelse af biobrændstoffer og 

biogas opfylde kriterierne i artikel 26, stk. 

7, når den sammenlignes med fossile 

brændstoffer efter den metode, der er 

omhandlet i artikel 28, stk. 1. 

 Når bidraget fra biobrændstoffer, som er 

fremstillet af fødevare- og foderafgrøder, i 

en medlemsstat er under 2 % og derfor 

ikke tilstrækkeligt til at dække forskellen 

mellem forpligtelsen for 

brændstofleverandør og målet for 
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transportsektoren på 12 %, kan den 

pågældende medlemsstat tilsvarende 

tilpasse sit loft som fastsat i artikel 7, 

stk. 1, op til maksimalt 2 %. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved beregningen af en medlemsstats 

udvidede endelige energiforbrug fra 

vedvarende energikilder må bidraget fra 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler 

samt fra biomassebrændsler, som forbruges 

til transport og er produceret af fødevare- 

eller foderafgrøder, ikke overstige 7 % af 

det endelige energiforbrug til transport ad 

vej og med jernbane i den pågældende 

medlemsstat. Denne grænse nedsættes til 

3,8 % i 2030 efter det udviklingsforløb, 

der er fastlagt i bilag X, del A. 

Medlemsstaterne må fastsætte en lavere 

grænse og skelne mellem forskellige typer 

biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler produceret af fødevare- 

og foderafgrøder f.eks. ved at fastsætte en 

lavere grænse for bidraget fra 

biobrændstoffer, som er baseret på 

fødevare- eller foderafgrøder, der er 

produceret af olieholdige afgrøder, idet der 

tages hensyn til indirekte ændringer i 

arealanvendelsen. 

Ved beregningen af en medlemsstats 

udvidede endelige energiforbrug fra 

vedvarende energikilder må bidraget fra 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler 

samt fra biomassebrændsler, som forbruges 

til transport og er produceret af fødevare- 

eller foderafgrøder, ikke overstige deres 

bidrag til den pågældende medlemsstats 

udvidede endelige energiforbrug fra 

vedvarende energikilder i 2017 med et 

maksimum på 7 % af det endelige 

energiforbrug til transport ad vej og med 

jernbane. 

Bidraget fra biobrændstoffer og flydende 

biobrændsler, der er fremstillet af 

palmeolie, fastsættes til 0 % fra og med 

2021. Medlemsstaterne må fastsætte en 

lavere grænse og skal skelne mellem 

forskellige typer biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler 

produceret af fødevare- og foderafgrøder 

f.eks. ved at fastsætte en lavere grænse for 

bidraget fra biobrændstoffer, som er 

baseret på fødevare- eller foderafgrøder, 

der er produceret af olieholdige afgrøder, 

idet der tages hensyn til indirekte 

ændringer i arealanvendelsen og andre 

utilsigtede bæredygtighedseffekter. 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 for at 

ændre listen over råprodukter i bilag IX, 

del A og B, med henblik på at tilføje 

råprodukter, men ikke at fjerne dem. Hver 

enkelt delegeret retsakt baseres på en 

analyse af den nyeste videnskabelige og 

tekniske udvikling, der tager behørigt 

hensyn til affaldshierarkiprincipperne 

som opstillet i direktiv 2008/98/EF i 

overensstemmelse med Unionens 

bæredygtighedskriterier og understøtter 

konklusionen om, at det pågældende 

råmateriale ikke skaber et øget arealbehov 

eller medfører betydelige forvridende 

virkninger på markeder for (bi)produkter, 

affald eller restprodukter, at der opnås 

betydelige besparelser i 

drivhusgasemissionerne i forhold til fossile 

brændstoffer, og at der ikke skabes risiko 

for negative virkninger for miljøet og 

biodiversiteten. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 for at 

ændre listen over råprodukter i bilag IX, 

del A og B. Hver enkelt delegeret retsakt 

baseres på en analyse af den nyeste 

videnskabelige og tekniske udvikling, der 

tager behørigt hensyn til principperne om 

den cirkulære økonomi og 

affaldshierarkiet som opstillet i direktiv 

2008/98/EF i overensstemmelse med 

Unionens bæredygtighedskriterier og 

understøtter konklusionen om, at det 

pågældende råmateriale ikke skaber et øget 

arealbehov eller medfører betydelige 

forvridende virkninger på markeder for 

(bi)produkter, affald eller restprodukter, at 

der opnås betydelige besparelser i 

drivhusgasemissionerne i forhold til fossile 

brændstoffer, som er baseret på en 

livscyklusvurdering af emissioner, og at 

der ikke skabes risiko for negative 

virkninger for miljøet og biodiversiteten. 

Or. en 
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José Blanco López 
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(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvert andet år skal Kommissionen 

evaluere listen over råprodukter i del A og 

B i bilag IX med henblik på at tilføje 

råprodukter i overensstemmelse med de 

principper, der er fastsat i dette stykke. Den 

første evaluering skal foretages senest 6 

måneder efter den [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden]. Kommissionen 

vedtager i givet fald delegerede retsakter 

for at ændre listen over råprodukter i bilag 

IX, del A og B, med henblik på at tilføje 

råprodukter, men ikke at fjerne dem. 

Hvert andet år skal Kommissionen 

evaluere listen over råprodukter i del A og 

B i bilag IX med henblik på at tilføje 

råprodukter i overensstemmelse med de 

principper, der er fastsat i dette stykke. Den 

første evaluering skal foretages senest seks 

måneder efter den [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden]. Kommissionen 

vedtager i givet fald delegerede retsakter 

for at ændre listen over råprodukter i bilag 

IX, del A og B, med henblik på at tilføje 

råprodukter. Kommissionen foretager i 

2025 en særlig evaluering med henblik på 
at fjerne råprodukter fra bilag IX, og 

enhver delegeret retsakt i forbindelse 

hermed skal vedtages senest et år efter 

denne evaluering. 

Or. en 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Råprodukter må første fjernes fra bilag 

IX efter en offentlig høring og i 

overensstemmelse med principperne om 

den finansielle støttes stabilitet i artikel 6. 

Når råprodukter fjernes, skal eksisterende 

anlæg, der fremstiller biobrændstoffer af 

disse råprodukter, have lov til at 

medregne denne energi som vedvarende 

energi og medregne den i opfyldelsen af 

den brændstofleverandørforpligtelse, der 

er omhandlet i artikel 25, op til, men ikke 

over, deres historiske 

produktionsniveauer, jævnfør dog artikel 

26. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Bilag IX – del B – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Melasse, der fremstilles som et 

biprodukt fra raffinering af sukkerrør 

eller sukkerroer, forudsat at de højeste 

industristandarder for udvinding af 

sukker er overholdt. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, som er ændret 

af Kommissionen i dens forslag. Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og 

er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag. 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag X – del 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Del A: [...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, som er ændret 

af Kommissionen i dens forslag. Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og 

er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag. 

 


