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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/305 

Ändringsförslag  305 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 2 – stycke 2 – led ee 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ee) avancerade biobränslen: 

biobränslen som produceras från råvaror 

som förtecknas i del A i bilaga IX. 

ee) avancerade biobränslen: 

biobränslen som produceras från råvaror 

som förtecknas i del A i bilaga IX och från 

biomassaavfall och restbiomassa som inte 

kommer från livsmedels- eller 

fodergrödor, om sådan biomassa uppfyller 

hållbarhetskriterierna i artikel 26. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/306 

Ändringsförslag  306 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 se till att 

andelen energi från förnybara källor 

inom alla transportslag år 2030 uppgår 

till minst 12 % av den slutliga 

energianvändningen inom landets 

transportsektor. För att uppnå målet om 

12 % energi från förnybara källor i den 

slutliga energianvändningen ska 

medlemsstaterna med verkan från och 

med den 1 januari 2021 ålägga 

bränsleleverantörer att inkludera en 

minimiandel energi från förnybara källor 

enligt artikel 25. 

 För att kunna räknas in i detta mål ska de 

minskade växthusgasutsläppen till följd 

av användning av biodrivmedel och 

biogas uppfylla kriterierna i artikel 26.7 

vid en jämförelse med fossila bränslen i 

enlighet med metoden i artikel 28.1. 

 Om bidraget från biodrivmedel som 

produceras från livsmedels- och 

fodergrödor i en medlemsstat understiger 

2 % och därför inte räcker för att täcka 

skillnaden mellan bränsleleverantörernas 

skyldighet och målet om 12 % för 

transporter, får den medlemsstaten 

anpassa sitt gränsvärde enligt artikel 7.1 
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med högst 2 %. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/307 

Ändringsförslag  307 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 7 – punkt 1 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid beräkningen av en medlemsstats 

slutliga energianvändning (brutto) från 

förnybara energikällor ska bidraget från 

biodrivmedel och flytande biobränslen 

samt från biomassabränslen som 

konsumeras av transportsektorn, om dessa 

bränslen framställs ur livsmedels- eller 

fodergrödor, vara högst 7 % av den 

slutliga energianvändningen inom väg- 

och järnvägstransporter i den 

medlemsstaten. Detta gränsvärde ska 

sänkas till 3,8 % år 2030 i enlighet med 

den plan som anges i del A i bilaga X. 
Medlemsstaterna får fastställa ett lägre 

gränsvärde och får göra åtskillnad mellan 

olika typer av biodrivmedel, flytande 

biobränslen och biomassabränslen som 

framställs ur livsmedels- och fodergrödor, 

t.ex. genom att fastställa ett lägre 

gränsvärde för bidraget från sådana 

biodrivmedel producerade från oljegrödor 

som baseras på livsmedels- och 

fodergrödor, med hänsyn tagen till indirekt 

förändrad markanvändning. 

Vid beräkningen av en medlemsstats 

slutliga energianvändning (brutto) från 

förnybara energikällor ska bidraget från 

biodrivmedel och flytande biobränslen 

samt från biomassabränslen som 

konsumeras av transportsektorn, om dessa 

bränslen framställs ur livsmedels- eller 

fodergrödor, inte överstiga bidraget från 

dessa till den slutliga 

bruttoenergianvändningen 2017 i den 

medlemsstaten och högst uppgå till 7 % av 

den slutliga bruttoanvändningen inom 

väg- och järnvägstransporter. 

Bidraget från biodrivmedel och flytande 

biobränslen som produceras från 

palmolja ska vara 0 % från och med 2021. 
Medlemsstaterna får fastställa ett lägre 

gränsvärde och får göra åtskillnad mellan 

olika typer av biodrivmedel, flytande 

biobränslen och biomassabränslen som 

framställs ur livsmedels- och fodergrödor, 

t.ex. genom att fastställa ett lägre 

gränsvärde för bidraget från sådana 

biodrivmedel producerade från oljegrödor 

som baseras på livsmedels- och 

fodergrödor, med hänsyn tagen till indirekt 

förändrad markanvändning och andra 

oavsiktliga konsekvenser från 
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hållbarhetssynpunkt. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/308 

Ändringsförslag  308 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 7 – punkt 5 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 32 i 

syfte att ändra förteckningen över råvaror i 

delarna A och B i bilaga IX, för att lägga 

till råvaror men inte avföra dem. Varje 

delegerad akt ska grundas på en analys av 

den senaste vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen, med vederbörlig hänsyn 

tagen till principerna i fråga om den 

avfallshierarki som fastställs i direktiv 

2008/98/EG, i enlighet med unionens 

hållbarhetskriterier, och med stöd för 

slutsatsen att råvarorna i fråga inte skapar 

någon ytterligare efterfrågan på mark och 

främjar användningen av avfall och 

restprodukter, samtidigt som man undviker 

en betydande snedvridande effekt på 

marknaderna för (bi)produkter, avfall eller 

restprodukter, vilket medför en avsevärd 

minskning av utsläppen av växthusgaser 

jämfört med fossila bränslen och inte 

medför någon risk för negativa effekter på 

miljön och den biologiska mångfalden. 

Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 32 i 

syfte att ändra förteckningen över råvaror i 

delarna A och B i bilaga IX. Varje 

delegerad akt ska grundas på en analys av 

den senaste vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen, med vederbörlig hänsyn 

tagen till den cirkulära ekonomins 

principer i fråga om den avfallshierarki 

som fastställs i direktiv 2008/98/EG, i 

enlighet med unionens hållbarhetskriterier, 

och med stöd för slutsatsen att råvarorna i 

fråga inte skapar någon ytterligare 

efterfrågan på mark och främjar 

användningen av avfall och restprodukter, 

samtidigt som man undviker en betydande 

snedvridande effekt på marknaderna för 

(bi)produkter, avfall eller restprodukter, 

vilket medför en avsevärd minskning av 

utsläppen av växthusgaser jämfört med 

fossila bränslen baserat på en 

livscykelanalys av utsläppen och inte 

medför någon risk för negativa effekter på 

miljön och den biologiska mångfalden. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/309 

Ändringsförslag  309 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 7 – punkt 5 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vartannat år ska kommissionen göra en 

utvärdering av förteckningen över råvaror i 

delarna A och B i bilaga IX för att lägga 

till råvaror i linje med de principer som 

anges i denna punkt. Den första 

utvärderingen ska genomföras senast 6 

månader efter [dagen för ikraftträdandet av 

detta direktiv]. Vid behov ska 

kommissionen anta delegerade akter i syfte 

att ändra förteckningen över råvaror i 

bilaga IX, delarna A och B för att lägga till 

råvaror, men inte för att avföra dem. 

Vartannat år ska kommissionen göra en 

utvärdering av förteckningen över råvaror i 

delarna A och B i bilaga IX för att lägga 

till råvaror i linje med de principer som 

anges i denna punkt. Den första 

utvärderingen ska genomföras senast sex 

månader efter [dagen för ikraftträdandet av 

detta direktiv]. Vid behov ska 

kommissionen anta delegerade akter i syfte 

att ändra förteckningen över råvaror i 

bilaga IX, delarna A och B för att lägga till 

råvaror. Kommissionen ska göra en 

särskild utvärdering 2025 för att stryka 

råvaror från bilaga IX, och en eventuell 

delegerad akt till följd av detta ska antas 

inom ett år efter den utvärderingen.  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Ändringsförslag  310 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 7 – punkt 5 – stycke 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Råvaror ska strykas från bilaga IX endast 

efter ett offentligt samråd och i enlighet 

med principerna om det ekonomiska 

stödets stabilitet enligt artikel 6. När 

råvaror stryks ska, utan att det påverkar 

artikel 26, befintliga anläggningar som 

producerar biodrivmedel från sådana 

råvaror få betrakta sådan energi som 

förnybar och räkna med den i 

bränsleleverantörernas skyldighet enligt 

artikel 25 upp till, men inte över, sina 

historiska produktionsnivåer. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Ändringsförslag  311 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 B – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Melass som produceras som en 

biprodukt från raffinering av sockerrör 

eller sockerbetor, under förutsättning att 

bästa industristandarder för utvinning av 

socker har respekterats. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram med anledning av vissa 

bestämmelser som kommissionen har ändrat i sitt förslag. Detta ändringsförslag behövs av skäl som har 

med den inre logiken i texten att göra och hänger direkt samman med andra ändringsförslag. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0392/312 

Ändringsförslag  312 

Fredrick Federley 

för ALDE-gruppen 

José Blanco López 

för S&D-gruppen 

Seán Kelly 

för PPE-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 X – del A 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Del A: [...] utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram med anledning av vissa 

bestämmelser som kommissionen har ändrat i sitt förslag. Detta ändringsförslag behövs av skäl som har 

med den inre logiken i texten att göra och hänger direkt samman med andra ändringsförslag. 

 


