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SV Förenade i mångfalden SV 

10.1.2018 A8-0392/286 

Ändringsförslag  286 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 

Skäl 63a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (63a) Avancerade biobränslen förväntas 

få en viktig roll för att minska luftfartens 

växthusgasutsläpp, och därför måste 

inblandningsskyldigheten för sådana 

bränslen också uppfyllas just för bränsle 

som levereras till luftfarten. Strategier bör 

tas fram på unions- och medlemsstatsnivå 

för att uppmuntra till 

verksamhetsåtgärder som resulterar i 

lägre bränsleförbrukning inom sjöfarten 

och satsningar på forskning och 

utveckling som leder till fler vind- och 

soldrivna sjötransporter. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslagen till artikel 25. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0392/287 

Ändringsförslag  287 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 

Skäl 68a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (68a) Synergin mellan den cirkulära 

ekonomin, bioekonomin och främjandet 

av förnybar energi bör betonas ytterligare 

för att säkerställa att 

råvaruanvändningen blir den 

värdefullaste och miljöutfallet det bästa. 

De politiska åtgärder som unionen och 

medlemsstaterna vidtar för att främja 

produktion av förnybar energi bör alltid 

respektera principen om resurseffektivitet 

och optimal användning av biomassa. 

Or. en 

Motivering 

Direktivet om förnybar energi bör respektera principerna om den cirkulära ekonomin och 

bioekonomin samt främja marknaden för sekundära råvaror. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0392/288 

Ändringsförslag  288 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) energi från förnybara energikällor: 

energi från förnybara, icke-fossila 

energikällor, nämligen vindenergi, 

solenergi, (termisk solenergi och 

fotovoltaisk solenergi) och, 

geotermisk energi, omgivningsvärme, 

tidvattenenergi, vågenergi och annan 

havsenergi, vattenkraft, biomassa, 

deponigas, gas från avloppsreningsverk 

samt biogas. 

a) energi från förnybara energikällor: 

energi från förnybara, icke-fossila 

energikällor, nämligen vindenergi, 

solenergi, (termisk solenergi och 

fotovoltaisk solenergi) och 

geotermisk energi, omgivningsenergi, 

tidvattenenergi, vågenergi och annan 

havsenergi, vattenkraft, biomassa, 

biometan, deponigas, gas från 

avloppsreningsverk samt biogas. 

Or. en 

Motivering 

Biometan bör läggas till i huvuddefinitionen av energi från förnybara energikällor. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0392/289 

Ändringsförslag  289 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) biomassa: den biologiskt nedbrytbara 

delen av produkter, avfall och 

restprodukter av biologiskt ursprung från 

jordbruk, inklusive material av 

vegetabiliskt och animaliskt ursprung, 

skogsbruk och därmed förknippad industri 

inklusive fiske och vattenbruk, liksom den 

biologiskt nedbrytbara delen av avfall, 

inbegripet industriavfall och kommunalt 

avfall av biologiskt ursprung . 

c) biomassa: den biologiskt nedbrytbara 

delen av produkter, avfall och 

restprodukter av biologiskt ursprung från 

jordbruk, inklusive material av 

vegetabiliskt och animaliskt ursprung, 

skogsbruk och därmed förknippad industri 

inklusive fiske och vattenbruk, men med 

undantag för torv och material som är 

inneslutet i geologiska formationer 

och/eller fossiliserat, liksom också den 

biologiskt nedbrytbara delen av avfall, 

inbegripet industriavfall, affärsavfall och 

kommunalt avfall av biologiskt ursprung, 

samt bakterier. 

Or. en 

Motivering 

Det bör klarläggas att torv och annat material som är inneslutet i geologiska formationer 

eller fossiliserat inte ingår i definitionen. Bakterier är en form av förnybar biomassa som 

växer med eller utan fotosyntes. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0392/290 

Ändringsförslag  290 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) biodrivmedel: vätskeformiga 

bränslen som framställs av biomassa och 

som används för transportändamål. 

g) biodrivmedel: vätskeformiga eller 

gasformiga bränslen som framställs av 

biomassa och som används för 

transportändamål. 

Or. en 

Motivering 

I definitionen av biodrivmedel bör både vätskeformiga och gasformiga biodrivmedel finnas 

med. Biomassa kan fungera som biologisk katalysator som producerar bränsle direkt som en 

produkt av biomassans tillväxt. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Ändringsförslag  291 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 s 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

s) förnybara flytande och gasformiga 

drivmedel av icke-biologiskt ursprung: 

flytande eller gasformiga bränslen av annat 

slag än biodrivmedel, vilkas energiinnehåll 

hämtas från andra förnybara energikällor 

än biomassa och som används inom 

transporter. 

s) förnybara flytande och gasformiga 

drivmedel av icke-biologiskt ursprung: 

flytande eller gasformiga bränslen som 

används inom transporter och som är av 

annat slag än biodrivmedel, samt vilkas 

energiinnehåll hämtas från andra förnybara 

energikällor än biomassa och där eventuell 

råvara i form av kol uppfångas från 

omgivningsluften. 

Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse bör inte tillämpas på industriell avskiljning av koldioxid och 

återanvändning av råvaror, eftersom koldioxidinnehållet inte skulle vara konstant. Den 

ändring som görs i definitionen av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-

biologiskt ursprung har koppling till artikel 25 där den kan räknas in med avseende på den 

nya inblandningsskyldigheten. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Ändringsförslag  292 

Adina-Ioana Vălean 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

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 de råvaror 

i form av avfall och restprodukter som 

förtecknas i del A i bilaga IX, följer 

principen om avfallshierarki, och inte i 

någon högre grad leder till att produkter, 

avfall eller restprodukter drabbas av 

marknadsförskjutningar eller 

marknadssnedvridningar, enligt vad som 

fastställts vid en regional 

marknadsanalys. 

Or. en 

 

 

 


