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11.1.2018 A8-0392/313 

Ændringsforslag  313 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 på 12 % af det endelige 

energiforbrug fra vedvarende energikilder 

kræver medlemsstaterne, med virkning fra 

den 1. januar 2021, at 

brændstofleverandører inkluderer en 

minimumsandel af vedvarende energi, der 

er omhandlet i artikel 25. 

 Reduktion af drivhusgasemissioner ved 

anvendelse af biobrændstoffer og biogas 

skal være i overensstemmelse med 

kriterierne i artikel 26, stk. 7, 

sammenlignet med fossile brændstoffer i 

overensstemmelse med den metode, der er 

omhandlet i artikel 28, stk. 1, for at kunne 

medregnes i målet. 

 Når bidraget fra biobrændstoffer, som er 

fremstillet af fødevare- og foderafgrøder, i 

en medlemsstat er under 2 % og derfor 

ikke tilstrækkelig til at dække forskellen 

mellem forpligtelsen for 

brændstofleverandør og målet for 

transportsektoren på 12 %, kan denne 

medlemsstat tilsvarende tilpasse dens loft 



 

AM\1143310DA.docx  PE614.327v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

som fastsat i artikel 7, stk. 1, op til 

maksimalt 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Ændringsforslag  314 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 4 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansiel støtte til elektricitet fra 

vedvarende energikilder 

Støtte til energi fra vedvarende 

energikilder 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Ændringsforslag  315 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 4 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medmindre andet fremgår af 

statsstøttereglerne må medlemsstaterne 

anvende støtteordninger for at opfylde det 

EU-mål, som er opstillet i artikel 3, stk. 1. 

Støtteordninger for elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal udformes 

således, at unødvendige forvridninger på 

elmarkederne undgås, og det sikres, at 

producenterne tager hensyn til forsyning 

med og efterspørgsel efter elektricitet samt 

eventuelle netbegrænsninger. 

1. I overensstemmelse med artikel 

195 i TEUF og med forbehold af dens 

artikel 107 og 108 kan medlemsstaterne 

anvende støtteordninger for at opfylde 

eller overskride det EU-mål og de 

nationale mål, som er opstillet i artikel 3. 

 For at undgå unødige forvridninger af 

råvaremarkederne bør der udformes 

støtteordninger for vedvarende energi fra 

biomasse med henblik på at undgå at 

tilskynde til uhensigtsmæssig anvendelse 

af biomasse primært til energiproduktion, 

hvis der foreligger industriel eller materiel 

anvendelse, der giver højere merværdi, 

hvilket kunne omfatte at prioritere brugen 

af affald og restprodukter. Medlemmerne 

bør tage hensyn til den tilgængelige 

bæredygtige forsyning af biomasse. 

 Støtteordninger for elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal være 

markedsbaserede, for at forvridningen på 

elmarkederne undgås, og det sikres, at 

producenterne tager hensyn til forsyning 

med og efterspørgsel efter elektricitet samt 



 

AM\1143310DA.docx  PE614.327v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

eventuelle 

systemintegrationsomkostninger eller 

netbegrænsninger. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Ændringsforslag  316 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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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11.1.2018 A8-0392/317 

Ændringsforslag  317 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 26 – stk. 8 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektricitet fra biomassebrændsler, som 

produceres i anlæg med en kapacitet på 

20 MW eller derover, må alene tages i 

betragtning med henblik på de i stk. 1, litra 

a), b) og c), nævnte formål på betingelse af, 

at den produceres ved anvendelse af 

højeffektiv 

kraftvarmeproduktionsteknologi som 

defineret i artikel 2, nr. 34), i direktiv 

2012/27/EU. Med henblik på stk. 1, litra 

a) og b) gælder denne bestemmelse kun 

for anlæg, som sættes i drift efter [3 år 

efter vedtagelsestidspunktet for dette 

direktiv]. Med henblik på stk. 1, litra c) 

berører denne bestemmelse ikke offentlig 

støtte, der ydes i henhold til ordninger 

godkendt senest den [3 år efter 

vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. 

Elektricitet fra biomassebrændsler, som 

produceres i anlæg med en kapacitet på 

20 MW eller derover, må alene tages i 

betragtning med henblik på de i stk. 1, litra 

a), b) og c), nævnte formål på betingelse af, 

at den produceres ved anvendelse af 

højeffektiv 

kraftvarmeproduktionsteknologi som 

defineret i artikel 2, nr. 34), i direktiv 

2012/27/EU, produceres i anlæg, der er 

blevet konverteret fra anlæg, der fyrer med 

faste fossile brændstoffer, eller 

produceres ved højeffektiv elteknologi, der 

opnår energieffektivitetsniveauer for de 

bedste tilgængelige teknikker (BAT-

AEEL'er) som defineret i 

gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Ændringsforslag  318 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 26 – stk. 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Med henblik på de i stk. 1, litra a), 

b) og c), omhandlede formål må 

medlemsstaterne indføre yderligere krav 

til biomassebrændsels bæredygtighed. 

udgår 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Ændringsforslag  319 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 VI – del B – litra a – punkt 3 – litra a - formel 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

BESPARELSE = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

BESPARELSE = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede formel er ikke matematisk korrekt. Den hidtil gældende formel er matematisk 

korrekt og har som resultat en dimensionsløs procentdel, som sat i forhold til 100 % giver en 

procentdel af reduktionen af drivhusgasserne.  

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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11.1.2018 A8-0392/320 

Ændringsforslag  320 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

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 IX – del A – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Biomassefraktion af blandet 

kommunalt affald, men ikke sorteret 

husholdningsaffald, der er omfattet af 

genanvendelsesmålene i henhold til 

artikel 11, stk. 2, litra a), i direktiv 

2008/98/EF 

b) Biomassefraktion af kommunalt 

restaffald, der er omfattet af de særskilte 

indsamlingsforpligtelser som defineret i 

direktiv 2008/98/EF. 

Or. en 

 

 


