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Ændringsforslag  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 5 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler 

produceret af biomasse fra skove, som 

tages i betragtning med henblik på stk. 1, 

litra a), b) og c), skal opfylde følgende krav 

for at minimere risikoen for, at der 

anvendes ikkebæredygtig produktion af 

skovbiomasse: 

5. Biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler 

produceret af biomasse fra skove, som 

tages i betragtning med henblik på stk. 1, 

litra a), b) og c), omfatter ikke stubbe og 

rundtømmer og skal opfylde følgende krav 

for at minimere risikoen for, at der 

anvendes ikkebæredygtig produktion af 

skovbiomasse: 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0392/297 

Ændringsforslag  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra 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 eller produceres i rent 

elproducerende anlæg, som opnår en 

nettoelvirkningsgrad på mindst 40 %, og 

uden anvendelse af fossile brændstoffer. 

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 [1 år efter 

vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. 

 (Erstatter ændringsforslag 250 fra det 

korresponderende udvalg) 

Or. en 
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Ændringsforslag  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Hver medlemsstat skal sikre, at 

minimumsandelen af energi fra 

avancerede biobrændstoffer og biogas og 

andre biobrændstoffer produceret af 

råstoffer opført i bilag IX, fra vedvarende 

flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, fra genanvendte 

kulstofholdige brændstoffer og elektricitet 

fra vedvarende energikilder inden for alle 

transportformer i 2030 udgør mindst 12 % 

af det samlede energiforbrug i 

transportsektoren i den pågældende 

medlemsstat. 

 Medlemsstaterne kan beslutte i den 

samlede andel at medregne et bidrag på 

op til 2 % fra brændstoffer, der opfylder 

de drivhusgasbesparelser, der er fastsat i 

artikel 26, stk. 7, under hensyntagen til de 

skønnede gennemsnitlige emissioner som 

følge af indirekte ændringer i 

arealanvendelsen fra biobrændstoffer og 

flydende biobrændsler, der er fastsat i 

bilag VIII, del A, eller er certificeret som 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler 

med lav risiko for indirekte ændringer i 

arealanvendelsen. 

 (Erstatter ændringsforslag 110 fra det 

korresponderende udvalg) 

Or. en 
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Ændringsforslag  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med virkning fra den 1. januar 2021 skal 

medlemsstaterne pålægge 

brændstofleverandører at inkludere en 

minimumsandel af energi fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas og andre 

biobrændstoffer produceret af råprodukter 

opført i bilag IX, fra vedvarende flydende 

eller gasformige transportbrændstoffer, der 

ikke er af biologisk oprindelse, fra 

affaldsbaseret fossilt brændsel og 

elektricitet fra vedvarende energikilder i 

den samlede mængde 

transportbrændstoffer, de leverer til forbrug 

eller anvendelse på markedet i løbet af et 

kalenderår. 

For at bidrage til EU's og de nationale 

mål for det samlede endelige 

energiforbrug, som omhandlet i artikel 3, 

skal medlemsstaterne med virkning fra den 

1. januar 2021 pålægge 

brændstofleverandører at inkludere en 

minimumsandel af energi fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas og andre 

biobrændstoffer produceret af råprodukter 

opført i bilag IX, fra vedvarende flydende 

eller gasformige transportbrændstoffer, der 

ikke er af biologisk oprindelse, fra 

genanvendte kulstofholdige brændstoffer 
og elektricitet fra vedvarende energikilder i 

den samlede mængde 

transportbrændstoffer, de leverer til forbrug 

eller anvendelse på markedet i løbet af et 

kalenderår. 

 (Erstatter ændringsforslag 216 fra det 

korresponderende udvalg) 

Or. en 
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Ændringsforslag  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumsandelen skal udgøre mindst 

1,5 % i 2021 og stige til mindst 6,8 % i 

2030 efter det udviklingsforløb, der er 

fastlagt i bilag X, del B. I denne samlede 

andel skal bidraget fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter, der er anført i bilag IX, del A, 

udgøre mindst 0,5 % af de 

transportbrændstoffer, der leveres til 

forbrug eller anvendelse på markedet fra 

den 1. januar 2021, og stige til mindst 

3,6 % frem til 2030 efter det 

udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, 

del C. 

Minimumsandelen skal udgøre mindst 

1,5 % i 2021 og stige til mindst 12 % i 

2030 efter det udviklingsforløb, der er 

fastlagt i bilag X, del B. I denne samlede 

andel skal bidraget fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter, der er anført i bilag IX, del A, 

udgøre mindst 0,5 % af de 

transportbrændstoffer, der leveres til 

forbrug eller anvendelse på markedet fra 

den 1. januar 2021, og stige til mindst 

3,6 % frem til 2030 efter det 

udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, 

del C. 

Medlemsstaterne kan beslutte i den 

samlede andel at medregne et bidrag på 

op til 2 % fra brændstoffer, der opfylder 

de drivhusgasbesparelser, der er fastsat i 

artikel 26, stk. 7, under hensyntagen til de 

skønnede gennemsnitlige emissioner som 

følge af indirekte ændringer i 

arealanvendelsen fra biobrændstoffer og 

flydende biobrændsler, der er fastsat i 

bilag VIII, del A, eller er certificeret som 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler 

med lav risiko for indirekte ændringer i 

arealanvendelsen. 

 (Erstatter ændringsforslag 217 fra det 

korresponderende udvalg) 

Or. en 
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Ændringsforslag  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Minimumsandelen af vedvarende energi i 

brændstof, der leveres til luftfart, skal 

følge det udviklingsforløb, der er fastlagt i 

bilag X, del C. 

Or. en 



 

AM\1143222DA.docx  PE614.327v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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Ændringsforslag  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b - nr. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ved beregning af vedvarende elektricitet, 

der leveres til vejkøretøjer, skal der kun 

medregnes elektricitet fra vedvarende 

energikilder, der forbruges på særlige 

ladestationer, og den skal betragtes som 

værende fem gange inputenergimængden. 

Or. en 

Begrundelse 

Opladning ved særlige ladestationer udgør mindre end 20 % af den elektricitet, der forbruges af 

elektriske køretøjer. For at dette direktiv kan bidrage til at fremme elektrificeringen af vejtransporten, 

hvor forbrugernes opfattelse af manglende opladningsinfrastruktur begrænser salget af elektriske 

køretøjer, bør elektricitet, der anvendes i vejkøretøjer, krediteres til særlige ladestationer på grundlag af 

en multiplikationsfaktor, der afspejler, men ikke overdriver den samlede elektricitet, der forbruges af 

elektriske køretøjer. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Ændringsforslag  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag IX – Del A – litra h 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) Tallolie og talloliebeg h) Talloliebeg 

Or. en 
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Ændringsforslag  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

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

 

Forslag til direktiv 

Bilag IX – Del A – litra q  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

q) Andet lignocellulosisk materiale, jf. 

artikel 2, stk. 2, litra r), undtagen sav- og 

finérkævler 

q) Andet lignocellulosisk materiale, jf. 

artikel 2, stk. 2, litra r), undtagen sav- og 

finérkævler og industrielt papirtræ. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med bæredygtighedskriterierne i artikel 26. 

 


