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11.1.2018 A8-0392/337 

Ändringsförslag  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 

Skäl 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Det är därför lämpligt att fastställa 

ett bindande unionsmål på en andel 

förnybar energi på minst 27 %. 

Medlemsstaterna bör fastställa sina bidrag 

till uppnåendet av detta mål som en del av 

sina integrerade nationella energi- och 

klimatplaner genom den 

styrningsprocessen som föreskrivs i 

förordning [styrning]. 

(7) Det är därför lämpligt att fastställa 

ett bindande unionsmål på en andel 

förnybar energi på minst 45 %, som ska 

kompletteras av nationella bindande mål. 

Nationella bindande mål innebär en 

rättvis och lämplig fördelning. 

Fördelningen görs lämpligen genom att 

den nödvändiga totala ökningen av 

användningen av energi från förnybara 

energikällor fördelas mellan 

medlemsstaterna, dels utgående från en 

lika stor ökning av varje medlemsstats 

andel, vilken sedan viktas efter BNP och 

anpassas för att återspegla ländernas 

olika utgångspunkter, dels genom att man 

vid redovisningen tar fasta på den slutliga 

energianvändningen (brutto) och beaktar 

vilka insatser medlemsstaterna tidigare 

gjort för att börja använda energi från 

förnybara energikällor.  Medlemsstaterna 

bör ingående redogöra för  sina befintliga 

och planerade politiska strategier och 

åtgärder för att uppnå sitt nationella 

bindande mål som en del av sina 

integrerade nationella energi- och 

klimatplaner genom den styrningsprocess 

som föreskrivs i förordning [styrning]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Ändringsförslag  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom detta direktiv upprättas en gemensam 

ram för främjande av energi från förnybara 

energikällor. Det anger ett 

bindande unionsmål för den totala andelen 

energi från förnybara energikällor av den 

slutliga energianvändningen (brutto) år 2030. 

Det innehåller också bestämmelser 

om ekonomiskt stöd för el framställd från 

förnybara energikällor, egenförbrukning av 

förnybar el och användning av förnybar 

energi inom sektorerna värme och kyla och 

transporter, regionalt samarbete mellan 

medlemsstaterna och med tredjeländer, 

ursprungsgarantier, administrativa 

förfaranden och information och utbildning. I 

direktivet fastställs dessutom 

hållbarhetskriterier och kriterier för 

minskade växthusgasutsläpp för 

biodrivmedel , flytande biobränslen och 

biomassabränslen . 

Genom detta direktiv upprättas en 

gemensam ram för främjande av energi 

från förnybara energikällor. Det anger ett 

bindande minimimål för unionen för den 

totala andelen energi från förnybara 

energikällor av den slutliga 

energianvändningen (brutto) år 2030. 

Unionsmålet ska uppnås gemensamt av 

medlemsstaterna med hjälp av bindande 

nationella mål. Det innehåller också 

bestämmelser om ekonomiskt stöd för el 

framställd från förnybara energikällor, 

egenförbrukning av förnybar el, 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi och användning av förnybar energi 

inom sektorerna värme och kyla och 

transporter, gränsöverskridande och 

regionalt samarbete mellan 

medlemsstaterna och med tredjeländer 

genom statistiska överföringar mellan 

medlemsstaterna, gemensamma projekt, 

gemensamma och öppna upphandlingar, 

gemensamma stödsystem, 

ursprungsgarantier, administrativa 

förfaranden och information, utbildning 

samt tillträde till och drift av el- och 

gasnäten och infrastrukturen för värme 

och kyla för energi från förnybara 

energikällor. I direktivet fastställs 
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dessutom hållbarhetskriterier och kriterier 

för minskade växthusgasutsläpp för 

biodrivmedel , flytande biobränslen och 

biomassabränslen . 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Ändringsförslag  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska gemensamt 

säkerställa att andelen energi från förnybara 

energikällor i unionens slutliga 

energianvändning (brutto) år 2030 är minst 

27 %. 

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 

att andelen energi från förnybara 

energikällor, beräknad i enlighet med 

detta direktiv, i landets slutliga 

energianvändning (brutto) år 2030uppgår 

till minst dess nationella övergripande mål 

för andelen energi från förnybara 

energikällor för det året, i enlighet med 

fjärde kolumnen i tabellen i del A i bilaga 

I. Sådana obligatoriska nationella mål är 

förenliga med det bindande unionsmålet 

om en andel av minst 45 %  energi från 

förnybara källor i unionens slutliga 

energianvändning (brutto) år 2030. 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder som 

är utformade så att de på ett effektivt sätt 

säkerställer att andelen energi från 

förnybara energikällor motsvarar eller 

överskrider den som anges i förloppet i del 

Aa i bilaga I. Dessa åtgärder ska ingå i de 

integrerade nationella planerna i fråga 

om energi och klimatförändringar och 

meddelas kommissionen i enlighet med 

förordning ... [om styrningen av 

energiunionen]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Ändringsförslag  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 4a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Genom undantag från punkt 1 ska 

medlemsstaterna senast 2021 säkerställa 

att inget ekonomiskt stöd ges till 

energiutvinning i samband med 

förbränning av kommunalt avfall eller 

samförbränning i cementugnar. 

Or. en 

Motivering 

Denna ändring krävs för att undvika att avfallshierarkin motverkas och för att det inte ska 

uppstå hinder för omställningen till mer hållbara system för avfallshantering och en cirkulär 

ekonomi. Ekonomiska incitament för energi som produceras från kommunalt avfall 

snedvrider faktiskt avfallsmarknaden eftersom det jämförelsevis blir billigare att återvinna 

energi från avfall snarare än att försöka förebygga avfall eller återvinna det. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Ändringsförslag  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 4b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Stödsystem för el från biomassa 

ska vara utformade så att man undviker 

snedvridningar av materialmarknaden. 

Or. en 

Motivering 

Teknik för förnybar energi som förlitar sig på biomassa, och i synnerhet träbaserad 

biomassa, kan konkurrera om resurserna med andra användare. Konkurrensrisken bör 

framhävas och stödsystemen bör prioritera materialåteranvändning snarare än 

energiåtervinning. Offentliga myndigheter bör säkerställa att resursanvändningen blir så 

ekonomiskt effektiv och miljöeffektiv som möjligt, och uppmuntra till kaskadanvändning av 

biomassa. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Ändringsförslag  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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, om dessa 

bränslen framställs ur livsmedels- eller 

fodergrödor, inte beaktas förr den slutliga 

energianvändningen i den medlemsstaten. 

Or. en 
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Motivering 

Omfattande vetenskapliga belägg har påvisat att biodrivmedel, flytande biobränslen och 

biomassabränslen från livsmedels- och fodergrödor endast i begränsad omfattning eller inte 

alls minskar koldioxidutsläppen och att de inte är lämpliga att användas inom energisektorn. 

Europeiska unionen bör fokusera på bränslen och energikällor med en låg eller obefintlig 

Iluc-faktor. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Ändringsförslag  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 25 – punkt 1 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Med verkan från och med den 1 

januari 2021 ska medlemsstaterna ålägga 

bränsleleverantörer att inkludera en 

minimiandel energi från avancerade 

biobränslen och andra biodrivmedel och 

biogas som produceras från råvaror som 

förtecknas i bilaga IX, från förnybara 

flytande och gasformiga drivmedel av icke-

biologiskt ursprung, från avfallsbaserade 

fossila bränslen och från förnybar el i den 

totala mängden drivmedel som de levererar 

för konsumtion eller användning på 

marknaden under loppet av ett kalenderår. 

1. Med verkan från och med den 

1 januari 2021 ska medlemsstaterna ålägga 

bränsleleverantörer att inkludera en 

minimiandel energi från avancerade 

biobränslen och andra biodrivmedel och 

biogas som produceras från råvaror som 

förtecknas i bilaga IX, från förnybara 

flytande och gasformiga drivmedel av icke-

biologiskt ursprung och från förnybar el i 

den totala mängden drivmedel som de 

levererar för konsumtion eller användning 

på marknaden under loppet av ett 

kalenderår. 

Or. en 

Motivering 

Fossila koldioxidsnåla bränslen kan inte anses vara en förnybar energikälla, även om de är 

avfallsbaserade. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Ändringsförslag  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 25 – punkt 1 – stycke 4 – led b – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Vid beräkningen av täljaren ska 

energiinnehållet i avancerade biobränslen 

och andra biodrivmedel och biogas som 

produceras från råvaror som förtecknas i 

bilaga IX, förnybara flytande och 

gasformiga drivmedel av icke-biologiskt 

ursprung, avfallsbaserade fossila bränslen 

som levereras till alla transportsektorer och 

förnybar el som levereras till vägfordon 

beaktas. 

b) Vid beräkningen av täljaren ska 

energiinnehållet i avancerade biobränslen 

och andra biodrivmedel och biogas som 

produceras från råvaror som förtecknas i 

bilaga IX, förnybara flytande och 

gasformiga drivmedel av icke-biologiskt 

ursprung som levereras till alla 

transportsektorer och förnybar el som 

levereras till vägfordon beaktas. 

Or. en 

Motivering 

Fossila koldioxidsnåla bränslen kan inte anses vara en förnybar energikälla, även om de är 

avfallsbaserade. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Ändringsförslag  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 1 – stycke 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Biobränslen ska behöva uppfylla de 

hållbarhetskriterier och de kriterier för 

minskade växthusgasutsläpp som 

föreskrivs i punkterna 2–7 endast om de 

används i anläggningar som producerar el, 

värme eller kyla eller bränslen med en 

bränslekapacitet som uppgår till eller 

överskrider 20 MW när det gäller fasta 

biomassabränslen och med en elkapacitet 

som uppgår till eller överskrider 0,5 MW i 

fråga om gasformiga biomassabränslen. 

Medlemsstaterna får tillämpa 

hållbarhetskriteriet och kriteriet för 

minskade växthusgasutsläpp på 

anläggningar med lägre bränslekapacitet. 

Biobränslen ska behöva uppfylla de 

hållbarhetskriterier och de kriterier för 

minskade växthusgasutsläpp som 

föreskrivs i punkterna 2–7 endast om de 

används i anläggningar som producerar el, 

värme eller kyla eller bränslen med en 

bränslekapacitet som uppgår till eller 

överskrider 1 MW när det gäller fasta 

biomassabränslen och med en elkapacitet 

som uppgår till eller överskrider 0,5 MW i 

fråga om gasformiga biomassabränslen. 

Medlemsstaterna får tillämpa 

hållbarhetskriteriet och kriteriet för 

minskade växthusgasutsläpp på 

anläggningar med lägre bränslekapacitet. 

Or. en 

Motivering 

Kapaciteten för de flesta biomassaanläggningar understiger 20 MW och de bör också 

uppfylla hållbarhetskriterierna. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Ändringsförslag  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

för EFDD-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 5 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Biodrivmedel, flytande biobränslen 

och biomassabränslen som produceras från 

skogsbiomassa, beaktade för de syften som 

avses i punkt 1 a, b och c, ska uppfylla 

följande krav för att minimera risken för 

användning av ohållbar skogsbiomassa i 

produktionen. 

5. Biodrivmedel, flytande biobränslen 

och biomassabränslen som produceras från 

agrobiomassa och skogsbiomassa, 

beaktade för de syften som avses i punkt 1 

a, b och c, får inte framställas av stamved 

eller stubbar. 

Or. en 

Motivering 

Endast bioenergi från avfall och restprodukter bör främjas. 

 

 


