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11.1.2018 A8-0392/313 

Ändringsförslag  313 

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 

energikällor 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 energikällor 

inom den slutliga energianvändningen 

ska medlemsstaterna ålägga 

bränsleleverantörerna att från och med 

den 1 januari 2021 inkludera en 

minimiandel energi från förnybara 

energikällor, enligt vad som avses i 

artikel 25. 

 För att minskade växthusgasutsläpp till 

följd av att det använts biodrivmedel och 

biogas ska kunna räknas med i insatserna 

för att uppnå detta mål ska de, vid en 

jämförelse med fossila bränslen i enlighet 

med de metoder som avses i artikel 28.1, 

uppfylla kriterierna i artikel 26.7. 

 Om bidraget från biodrivmedel som 

producerats från livsmedels- och 

fodergrödor i någon medlemsstat 

understiger 2 % och således inte kan 

täcka skillnaden mellan 

bränsleleverantörernas skyldighet och 

målet om 12 % för transporter får den 

ifrågavarande medlemsstaten anpassa det 

gränsvärde som fastställs i artikel 7.1 med 
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högst 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Ändringsförslag  314 

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 4 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ekonomiskt stöd till el från förnybara 

energikällor 

Stöd till energi från förnybara energikällor 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Ändringsförslag  315 

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 4 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Inom ramen för reglerna om 

statligt stöd får medlemsstaterna tillämpa 

stödsystem för att nå det unionsmål som 

anges i artikel 3.1. Stödsystem för el från 

förnybara energikällor ska vara utformade 

så att man undviker onödig snedvridning 

av elmarknaden och säkerställer att 

producenter tar hänsyn till tillgång och 

efterfrågan på el samt eventuella 

nätbegränsningar. 

1. Medlemsstaterna får, i enlighet 

med artikel 195 i EUF-fördraget och om 

inte annat följer av artiklarna 107 och 

108 i det fördraget, tillämpa stödsystem för 

att nå eller överträffa det unionsmål och de 

nationella mål som anges i artikel 3. 

 För att råvarumarknaderna inte ska 

snedvridas i onödan bör stödsystemen för 

förnybar energi från biomassa utformas 

så, att de inte uppmuntrar till olämplig 

användning av biomassa primärt för 

energiproduktion, om det går att använda 

den för industrins behov eller som 

material och detta skapar ökat mervärde, 

varvid man vid utformningen också skulle 

kunna prioritera användningen av avfall 

och restprodukter. Medlemsstaterna bör 

beakta vilket utbud av hållbar biomassa 

som finns att tillgå. 

 Stödsystem för el från förnybara 

energikällor ska vara marknadsbaserade 

så att man undviker snedvridning av 

elmarknaden och säkerställer att 

producenter tar hänsyn till tillgång och 

efterfrågan på el samt eventuella kostnader 
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för systemintegration eller 
nätbegränsningar. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Ändringsförslag  316 

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 principerna för den cirkulära 

ekonomin och för 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, 

utgående från en livscykelanalys av 

utsläppen, och inte medför någon risk för 

negativa effekter på miljön och den 

biologiska mångfalden. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Ändringsförslag  317 

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 26 – punkt 8 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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]. 

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 byggts om för att eldas 

med annat än fasta fossila bränslen, eller 

produceras med tillämpning av 

högeffektiv elteknik som uppnår de 

energieffektivitetsnivåer som förknippas 

med bästa tillgängliga teknik enligt 

definitionen i 

genomförandebeslut (EU) 2017/442. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

 A8-0392/318 

Ändringsförslag  318 

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 26 – punkt 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. För de syften som avses i punkt 1 

a, b och c får medlemsstaterna införa 

ytterligare hållbarhetskrav för 

biobränslen. 

utgår 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Ändringsförslag  319 

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 VI – punkt 3 – led a – formel 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

UTSLÄPPSMINSKNING = (EF(t) – 

EB(t)/ EF(t)) 

UTSLÄPPSMINSKNING = (EF(t) – 

EB(t))/ EF (t) 

Or. en 

Motivering 

Den föreslagna formeln är matematiskt felaktig. Den hittills gällande formeln är matematiskt 

korrekt och ger ett dimensionslöst enhetsvärde som resultat, som i relation till 100 % ger ett 

procenttal för växthusgasminskningen.  

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 

sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Ändringsförslag  320 

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 A – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Biomassafraktioner av blandat 

kommunalt avfall, men inte sådant 

källsorterat hushållsavfall som omfattas 

av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 

i direktiv 2008/98/EG. 

b) Biomassafraktioner av kommunalt 

restavfall, som omfattas av de separata 

insamlingsskyldigheter som anges i 

direktiv 2008/98/EG. 

Or. en 

 

 


