
 

AD\1136252DA.docx  PE609.284v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udviklingsudvalget 
 

2016/0382(COD) 

24.10.2017 

UDTALELSE 

fra Udviklingsudvalget 

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af 

anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) 

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

Ordfører for udtalelse: Florent Marcellesi 

 



 

PE609.284v02-00 2/30 AD\1136252DA.docx 

DA 

 

PA_Legam 



 

AD\1136252DA.docx 3/30 PE609.284v02-00 

 DA 

KORT BEGRUNDELSE 

EU's klima- og energipolitikker bør være i overensstemmelse med målsætningerne for 

udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i Lissabontraktatens artikel 208, og målene 

for bæredygtig udvikling. Overgang til vedvarende energi er af afgørende betydning for at nå 

disse mål. I betragtning af, at bioenergi kun kan spille en begrænset rolle i opfyldelsen af EU's 

energiefterspørgsel, og eftersom EU's bioenergipolitik helt sikkert vil blive brugt som en 

model i internationale forhandlinger, mener ordføreren derfor, at det er yderst vigtigt at sikre, 

at det foreslåede direktiv opfylder strenge sociale og miljømæssige bæredygtighedskriterier. 

Det foreslåede direktiv bør i dette øjemed styrkes på adskillige måder:  

Opgradering af forslagets klimaambitioner ved at øge andelen af vedvarende energi til 45 % i 

2030 med nationale obligatoriske mål for at opfylde målsætningerne fra Parisaftalen; 

Udfasning af alle landbaserede biobrændstoffer for at minimere bioenergiens negative 

indvirkning på jordrettigheder, retten til mad, biodiversitet, jord samt de generelle virkninger i 

form af indirekte ændringer i arealanvendelsen; den andel af afgrøder af jordbaserede 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der kan medregnes i opfyldelsen af målet for 

brændstof til transport i henhold til direktiv 2009/28/EF, bør fremover gradvist reduceres 

indtil 2030, hvor denne andel skal være lig nul; 

udfasning af alle politiske incitamenter for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

brændstoffer fra biomasse fremstillet af fødevare- eller foderafgrøder eller andre afgrøder, der 

dyrkes på produktiv landbrugsjord; 

styrkelse af reglerne om indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC) i betragtning af, at 

nonfood-energiafgrøder kan bidrage til ILUC, hvis de produceres på landbrugsjord, der er 

blevet brugt til fødevareproduktion; 

sikring af, at det omarbejdede direktiv stemmer overens med affaldshierarkiet og principperne 

om kaskadeanvendelse;  

styrkelse af sikkerhedsforanstaltningerne for avancerede biobrændsler, som effektivt bør 

reducere drivhusgasemissionerne og leve op til de strenge miljømæssige 

bæredygtighedskriterier i tilfælde, hvor brugen af affald og restprodukter til energi 

intensiveres; 

indførelse af kriterier om social bæredygtighed, idet det tages i betragtning, at konflikter om 

jord bl.a. opstår som et resultat af stadig mere omfattende landbrugsinvesteringer i produktion 

af råprodukter. Direktivet bør følgelig overholde de internationale standarder for 

jordbesiddelsesrettigheder, som er så meget desto vigtigere i lande, hvor de sædvaneretslige 

rettigheder ikke er klart anerkendte i den almindelige lovgivning, og hvor de oprindelige 

landbefolkninger tidligere er blevet flyttet på grund af bevaringsprojekter.   

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Fastsættelsen af et bindende EU-

mål for vedvarende energi frem til 2030 vil 

fortsat tilskynde til udvikling af 

teknologier, der producerer vedvarende 

energi, og give investorer vished. Et mål 

fastsat på EU-plan vil give 

medlemsstaterne større råderum til at 

opfylde deres mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner på den mest 

omkostningseffektive måde i forhold til 

deres særlige forhold, energimiks og 

kapacitet til at producere vedvarende 

energi. 

(8) Fastsættelsen af et bindende EU-

mål og bindende nationale mål for 

vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat 

tilskynde til udvikling af teknologier, der 

producerer vedvarende energi, og give 

investorer vished. 

Begrundelse 

Opfyldelsen af målsætningerne fra Parisaftalen indebærer, at andelen af vedvarende energi 

såvel på EU-plan som på medlemsstatsplan skal øges. Medlemsstaters specifikke mål, der er i 

overensstemmelse med EU's mål, vil hjælpe til at sikre, at det samlede EU-mål effektivt kan 

nås.  

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Brugen af biomasseressourcer 

indebærer betydelige offeromkostninger i 

forbindelse med udpining eller tab af 

økosystemer. Medlemsstaterne bør 

afholde sig fra at støtte eller give mandat 

til anvendelse af råmaterialer til energi, 

såfremt en sådan anvendelse vil indvirke 

negativt på jordrettigheder, 

fødevarerettigheder, biodiversitet, jord 

eller den generelle drivhusgasbalance. 
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Begrundelse 

2030-dagsordenen er en transformerende politisk ramme for bekæmpelse af fattigdom og 

opnåelse af bæredygtig udvikling på verdensplan. EU-foranstaltninger, der træffes for at 

gennemføre Parisaftalen om klimaændring, skal derfor være i overensstemmelse med 

opfyldelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling og tage fat på de væsentlige indbyrdes 

forbindelser mellem disse mål og målsætninger.  

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15b) Fremme af vedvarende 

energikilder bør være baseret på 

princippet om kaskadeanvendelse, især 

hvad angår biomasse fra skove og 

landbrug samt den cirkulære økonomi. 

Støtteordninger, der fremmer anvendelsen 

af vedvarende energikilder bør ikke 

undergrave principperne for den 

cirkulære økonomi eller affaldshierarkiet, 

som rangordner 

affaldshåndteringsmuligheder i 

overensstemmelse med deres 

bæredygtighed og giver højeste prioritet til 

at undgå og til at genanvende affald. 

Begrundelse 

EU og dets medlemsstater skal gennemføre 2030-dagsordenen i alle interne og eksterne 

politikker med en omfattende og strategisk tilgang og afbalanceret og sammenhængende 

inddragelse af de tre dimensioner af bæredygtig udvikling og hensyntagen til de indbyrdes 

forbindelser mellem de forskellige mål for bæredygtig udvikling samt deres nationale tiltags 

bredere virkning på internationalt og globalt plan. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15c) For så vidt angår anvendelse af 

biotiske energikilder bør medlemsstaterne 

indføre beskyttelsesforanstaltninger for at 
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beskytte biodiversiteten og forebygge 

udpining eller tab af økosystemer og 

afvigelser fra den nuværende anvendelse, 

som ville have en negativ indirekte eller 

direkte indvirkning på biodiversiteten, 

jorden eller den generelle 

drivhusgasbalance. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Åbningen af muligheden for 

støtteordninger for deltagelse på tværs af 

landegrænser begrænser negative 

påvirkninger af det indre energimarked og 

kan under visse omstændigheder bistå 

medlemsstaterne med at opfylde EU-målet 

mere omkostningseffektivt. Deltagelse på 

tværs af landegrænser er også en naturlig 

følge af udviklingen af en EU-politik for 

vedvarende energi med et bindende mål på 

EU-niveau, der afløser nationale bindende 

mål. Medlemsstaterne bør derfor pålægges 

gradvist og delvist at åbne for muligheden 

for støtte til projekter i andre 

medlemsstater og fastlægge en række 

måder, hvorpå denne gradvise åbning kan 

gennemføres under overholdelse af 

bestemmelserne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

navnlig artikel 30, 34 og 110. 

(17) Åbningen af muligheden for 

støtteordninger for deltagelse på tværs af 

landegrænser begrænser negative 

påvirkninger af det indre energimarked og 

kan under visse omstændigheder bistå 

medlemsstaterne med at opfylde EU-målet 

mere omkostningseffektivt. Deltagelse på 

tværs af landegrænser er også en naturlig 

følge af udviklingen af en EU-politik for 

vedvarende energi med et bindende mål på 

EU-niveau, der ledsager nationale 

bindende mål. Medlemsstaterne bør derfor 

pålægges gradvist og delvist at åbne for 

muligheden for støtte til projekter i andre 

medlemsstater og fastlægge en række 

måder, hvorpå denne gradvise åbning kan 

gennemføres under overholdelse af 

bestemmelserne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

navnlig artikel 30, 34 og 110. 

Begrundelse 

Opfyldelsen af målsætningerne fra Parisaftalen indebærer, at andelen af vedvarende energi 

såvel på EU-plan som på medlemsstatsplan skal øges. Medlemsstaters specifikke mål, der er i 

overensstemmelse med EU's mål, vil hjælpe til at sikre, at det samlede EU-mål effektivt kan 

nås. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For at sikre, at der i bilag IX tages 

behørigt hensyn til 

affaldshierarkiprincipperne som opstillet i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF , Unionens 

bæredygtighedskriterier og behovet for at 

sikre, at der med bilaget ikke skabes et øget 

arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen 

til at anvende affald eller restprodukter, bør 

Kommissionen ved sin regelmæssige 

evaluering af bilaget overveje at inddrage 

yderligere råprodukter, som ikke medfører 

betydelige forvridende virkninger på 

markeder for (bi)produkter, affald eller 

restprodukter. 

(25) For at sikre, at der i bilag IX tages 

behørigt hensyn til 

affaldshierarkiprincipperne der er fastlagt i 

Europa-Parlamentets og Rådets25 direktiv 

2008/98/EF, Unionens 

bæredygtighedskriterier, princippet om 

kaskadeanvendelse, og behovet for at 

sikre, at dette bilag ikke skaber et øget 

arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen 

til at anvende affald eller restprodukter, bør 

Kommissionen ved sin regelmæssige 

evaluering af dettebilag overveje at 

inddrage yderligere råprodukter, der er i 

stand til at levere betydelige 

drivhusgasemissionsbesparelser baseret 

på en livscyklusvurdering, idet der tages 

hensyn til indirekte emissioner i 

forbindelse med eventuelle 

forskydningseffekter, og som ikke 

medfører betydelige forvridende virkninger 

på markeder for (bi)produkter, affald eller 

restprodukter. 

__________________ __________________ 

25Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

25Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

Begrundelse 

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes 

fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive 

påvirket. Der er behov for en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil 

blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, med 

henblik på at forstå klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som 

alternativt brændstof. I overensstemmelse med EU's strategi for den cirkulære økonomi og for 

skovbruget bør princippet om kaskadeanvendelse af biomasse tages i betragtning. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (50a) Selv om dette direktiv fastlægger 

en EU-ramme for fremme af energi fra 

vedvarende energikilder, bidrager det 

også til den potentielle positive 

indvirkning, som Unionen og 

medlemsstaterne kan have med hensyn til 

at fremme udviklingen af sektoren for 

vedvarende energi i tredjelande. Unionen 

og medlemsstaterne bør fremme 

forskning, udvikling og investering i 

produktion af vedvarende energi i 

udviklingslande og andre partnerlande og 

derved styrke deres miljømæssige og 

økonomiske bæredygtighed og deres 

kapacitet inden for eksport af vedvarende 

energi. Endvidere kan import af 

vedvarende energi fra partnerlandene 

hjælpe EU og medlemsstaterne med 

henblik på at nå de ambitiøse mål for 

reduktion af kulstofemissioner. 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 62 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(62) I den europæiske strategi for 

lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det 

påpeget, at fødevarebaserede 

biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i 

dekarboniseringen af transportsektoren og 

gradvist bør udfases og erstattes af 

avancerede biobrændstoffer. For at 

forberede overgangen til avancerede 

biobrændstoffer og minimere de samlede 

virkninger af indirekte ændringer i 

arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at 

nedbringe den mængde af biobrændstoffer 

og flydende biobrændsler, som produceres 

på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, 

der kan medregnes i opfyldelsen af målene 

i dette direktiv. 

(62) Hvor græsarealer eller 

landbrugsjord, som tidligere var bestemt 

for fødevare- og fodermarkeder, 

omlægges til produktion af 

biobrændstoffer, vil det fortsat være 

nødvendigt at opfylde efterspørgslen efter 

brændstof ved at intensivere den 

nuværende produktion eller sætte arealer, 

som ikke er landbrugsjord, i produktion 

andetsteds. Brugen af ikke-landbrugsjord 

til landbrug udgør indirekte ændringer i 

arealanvendelsen og kan føre til 

betydelige drivhusgasemissioner, når den 

indebærer omlægning af arealer med 

store kulstoflagre. I den europæiske 

strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 

2016 er det påpeget, at fødevarebaserede 
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biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i 

dekarboniseringen af transportsektoren og 

gradvist bør udfases og erstattes af 

avancerede biobrændstoffer. For at 

forberede overgangen til avancerede 

biobrændstoffer og minimere de samlede 

virkninger af indirekte ændringer i 

arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at 

nedbringe den mængde af biobrændstoffer 

og flydende biobrændsler, som produceres 

på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, 

der kan tælles med EU-målsætningen i 

dette direktiv, og medtage et skøn for 

indirekte ændring i arealanvendelsen i 

beregningen af drivhusgasemissioner. 

Begrundelse 

Fænomenet med indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC) bør klart anerkendes og tages 

i betragtning i direktivets bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 64 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(64) Avancerede biobrændstoffer, andre 

biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter, der er opført i bilag IX, 

vedvarende flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, og elektricitet fra 

vedvarende energikilder inden for transport 

kan bidrage til lave kulstofemissioner, 

fremme dekarboniseringen af EU's 

transportsektor på en omkostningseffektiv 

måde og forbedre bl.a. energimæssig 

diversificering i transportsektoren, 

samtidig med at innovation, vækst og 

beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og 

afhængigheden af importeret energi 

nedbringes. Den integrationsforpligtelse, 

der pålægges brændstofleverandørerne, bør 

fremme den videre udvikling af avancerede 

brændstoffer, herunder biobrændstoffer, 

fordi det er vigtigt at sikre, at 

(64) Avancerede biobrændstoffer, andre 

biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter, der er opført i bilag IX, 

vedvarende flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, og elektricitet fra 

vedvarende energikilder inden for transport 

kan bidrage til lave kulstofemissioner, 

fremme dekarboniseringen af EU's 

transportsektor på en omkostningseffektiv 

måde og forbedre bl.a. energimæssig 

diversificering i transportsektoren, 

samtidig med at innovation, vækst og 

beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og 

afhængigheden af importeret energi 

nedbringes. Non-food råvarer kan dog 

resultere i tilknyttede emissioner ved 

ændringer i udnyttelsen af 

arealanvendelsen eller andre indirekte 

emissioner. For at tage hensyn til 
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inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til 

at forbedre drivhusgaspræstationerne for de 

brændstoffer, som leveres for at opfylde 

forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere 

disse brændstoffers 

drivhusgaspræstationer, tekniske 

innovation og bæredygtighed. 

indirekte emissioner i forbindelse med 

forskydningen af nuværende anvendelser 

for nogle af råvarerne, skal estimaterne 

indgå i beregningen af 

drivhusgasemissionerne. Det er muligt, at 

disse estimater ændres, når yderligere 

data bliver tilgængelige, eller når 

markederne for disse non-food 

råprodukter ændres over tid. De bør 

derfor løbende tages op til revision. Den 

integrationsforpligtelse, der pålægges 

brændstofleverandørerne, bør fremme den 

videre udvikling af avancerede 

brændstoffer, herunder biobrændstoffer, 

fordi det er vigtigt at sikre, at 

inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til 

at forbedre drivhusgaspræstationerne for de 

brændstoffer, som leveres for at opfylde 

forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere 

disse brændstoffers 

drivhusgaspræstationer, tekniske 

innovation og bæredygtighed. 

Begrundelse 

Der er behov for en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive 

anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, med henblik på 

at forstå klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt 

brændstof. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 69 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (69a) Produktionen af biobrændstoffer, 

og dermed de mål og tidsplaner, som 

vedrører dem, bør ikke give anledning til 

ændringer i arealanvendelse og bør på 

ingen måde påvirke fødevarekæden. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 69 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (69b) EU's biobrændstofpolitik kan have 

indirekte skadelige virkninger, ikke kun 

for miljøet, men også på liv i 

lokalsamfundene, jordrettigheder og 

fødevaresikkerhed, hvis der ikke etableres 

bæredygtigheds- og 

menneskerettighedsgarantier. 

 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 73 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(73) Landbrugsråprodukter bestemt til 

produktion af biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler bør 

ikke produceres på tørvearealer, eftersom 

dyrkningen af råprodukter på tørvearealer 

vil medføre et betydeligt tab af 

kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere 

til dette formål, og det er vanskeligt at 

påvise, at en sådan dræning ikke finder 

sted. 

(73) Landbrugsråprodukter bestemt til 

produktion af biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler bør 

ikke produceres på tørvearealer eller 

vådområder, eftersom dyrkningen af 

råprodukter på tørvearealer eller 

vådområder vil medføre et betydeligt tab 

af kulstoflagre, hvis jorden drænes 

yderligere til dette formål, og det er 

vanskeligt at påvise, at en sådan dræning 

ikke finder sted. 

Begrundelse 

Moser og vådområder er habitater af høj bevaringsværdi, der rummer nogle af de vigtigste 

CO2-lagre i EU og verden. Når de ødelægges, udleder de imidlertid store mængder 

drivhusgasser. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 73 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (73a) Landbrugsrestprodukter og 

skovbrugsrestprodukter til produktion af 
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biobrændstoffer, flydende biobrændsler 

og biomassebrændsler bør dyrkes og 

høstes ved fremgangsmåder, som er i 

overensstemmelse med beskyttelsen af 

jordkvalitet og organisk kulstof i jorden. 

Begrundelse 

EU's landbrugspolitik bør være i overensstemmelse med EU's forpligtelser til bekæmpelse af 

klimaændring og udryddelse af fattigdom. De miljøudfordringer, som landbruget traditionelt 

har stået over for verden over, forværres kraftigt af klimaændringen. Landbrugere er nu mere 

end nogensinde nødt til at bidrage til afbødning af klimaændringer gennem brugen af 

bæredygtige landbrugsfremgangsmåder.  

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 95 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (95a) Unionens og medlemsstaternes 

biobrændstofpolitikker bør være i 

overensstemmelse med FN's mål for 

bæredygtig udvikling og princippet om 

udviklingsvenlig politikkohærens som 

formuleret i Lissabontraktaten. Unionen 

og medlemsstaterne bør navnlig sikre, at 

deres biobrændstofpolitikker ikke har 

negativ indvirkning på udviklingslandene 

og overholder de lokale indbyggeres 

jordbesiddelsesrettigheder som fastlagt i 

Den Internationale Arbejdsorganisations 

konvention (ILO) om oprindelige folk og 

stammefolk i uafhængige lande (nr. 169) 

samt FN's frivillige retningslinjer for 

ansvarlig forvaltning af jordbesiddelser, 

fiskebanker og skove i forbindelse med 

national fødevaresikkerhed, principperne 

for ansvarlig investering i landbrug og 

fødevaresystemer samt OECD-FAO's 

retningslinjer for ansvarlige 

forsyningskæder inden for landbruget. 

Begrundelse 

Ifølge Parisaftalen skal parterne respektere forpligtelserne inden for internationale 

menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder i forbindelse med foranstaltningerne 
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vedrørende klimaændringer.  Aftalen fastlægger også, at klimatiltagene skal opnås med 

udgangspunkt i ligestilling og i forbindelse med bæredygtig udvikling og bestræbelser på 

fattigdomsbekæmpelse. I betragtning af, at EU's biobrændstofpolitik kan udøve pres på 

jordarealer i udlandet, er det vigtigt at sikre, at dette ikke medfører krænkelser af de lokale 

indbyggeres jordbesiddelsesrettigheder. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 99 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(99) Kommissionen bør med henblik på 

at ændre eller supplere ikke-væsentlige 

elementer i bestemmelserne i dette direktiv 

tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår listen over 

råprodukter til produktion af avancerede 

biobrændstoffer, hvis bidrag til opfyldelsen 

af brændstofleverandørernes forpligtelse på 

transportområdet er begrænset; 

tilpasningen af energiindholdet i 

transportbrændstoffer til den 

videnskabelige og tekniske udvikling; 

metoden til fastlæggelse af den andel af 

biobrændstof, der stammer fra biomasse, 

som forarbejdes med fossile brændstoffer i 

en fælles proces; gennemførelsen af aftaler 

om gensidig anerkendelse af 

oprindelsesgarantier; fastsættelsen af regler 

for overvågning af, hvordan 

oprindelsesgarantiordningen fungerer, og 

regler for beregning af 

drivhusgaseffekterne af biobrændstoffer, 

flydende biobrændsler og de fossile 

brændstoffer, de sammenlignes med. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

(99) Kommissionen bør med henblik på 

at ændre eller supplere ikke-væsentlige 

elementer i bestemmelserne i dette direktiv 

tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår listen over 

råprodukter til produktion af avancerede 

biobrændstoffer, herunder anslåede 

tilhørende indirekte emissioner; 
tilpasningen af energiindholdet i 

transportbrændstoffer til den 

videnskabelige og tekniske udvikling; 

metoden til fastlæggelse af den andel af 

biobrændstof, der stammer fra biomasse, 

som forarbejdes med fossile brændstoffer i 

en fælles proces; gennemførelsen af aftaler 

om gensidig anerkendelse af 

oprindelsesgarantier; fastsættelsen af regler 

for overvågning af, hvordan 

oprindelsesgarantiordningen fungerer, og 

regler for beregning af 

drivhusgaseffekterne af biobrændstoffer, 

flydende biobrændsler og de fossile 

brændstoffer, de sammenlignes med. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet alle dokumenter på 
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Parlamentet og Rådet alle dokumenter på 

samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har 

systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelsen af 

delegerede retsakter. 

samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har 

systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelsen af 

delegerede retsakter. 

Begrundelse 

Gør det klart, at indirekte emissioner fuldt ud tages i betragtning i forbindelse med 

overvejelser om andre råstoffer. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 101 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (101a) 1,4 mia. mennesker i verden har 

ikke adgang til elektricitet. Omkring 3 

mia. mennesker anvender traditionel 

brændsel såsom kul og brænde til 

madlavning og har ofte dårlige 

udluftningsforhold i deres hjem. Næsten 2 

mio. mennesker dør hvert år af 

lungebetændelse og kroniske 

lungesygdomme som en konsekvens af at 

benytte disse brændstoffer. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 101 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (101b) (Udviklingslandene har i stigende 

grad har vedtaget politikker for 

vedvarende energi på nationalt plan, som 

har til formål at producere energi fra 

vedvarende kilder for at imødekomme den 

voksende energiefterspørgsel. Mere end 

173 lande, herunder 117 udviklings- eller 

nye vækstøkonomilande, havde fastsat 
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mål for vedvarende energi ved udgangen 

af 2015. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 101 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (101c)  Energiforbrug i 

udviklingslandene er tæt knyttet til en 

række sociale spørgsmål: 

fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, 

sundhed, befolkningstilvækst, 

beskæftigelse, erhvervspolitik, 

kommunikation, urbanisering og 

manglende muligheder for kvinder. 

Vedvarende energikilder har et stort 

potentiale i at muliggøre, at 

udviklingsmæssige og miljømæssige 

udfordringer behandles sammen. I de 

senere år er der sket en betydelig 

udvikling af alternative teknologier, både 

hvad angår ydeevne og nedbringelse af 

omkostningerne. Hertil kommer, at 

mange udviklingslande er særligt godt 

placeret, når det gælder om at udvikle en 

ny generation af energiteknologier. 

Bortset fra udvikling og miljøbeskyttelse 

har vedvarende energi potentiale til at 

skabe øget sikkerhed og økonomisk 

stabilitet. Øget brug af vedvarende 

energikilder kan mindske afhængigheden 

af kostbar import af fossile brændstoffer 

og kan hjælpe mange lande med at 

forbedre deres betalingsbalance. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 

for fremme af energi fra vedvarende kilder. 

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 

for fremme af energi fra vedvarende kilder. 
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Det fastsætter et bindende EU- mål for den 

samlede andel af energi fra vedvarende 

kilder i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2030 . Det fastlægger også 

regler om finansiel støtte til elektricitet fra 

vedvarende kilder, VE-egetforbrug og 

anvendelse af vedvarende energi i 

sektorerne opvarmning og køling og 

transport samt regionalt samarbejde 

mellem medlemsstater og med tredjelande, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse. 

Det fastlægger bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for 

biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler. 

Det fastsætter obligatoriske EU-mål og 

nationale mål for den samlede andel af 

energi fra vedvarende kilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 2030. Det 

fastlægger også regler om finansiel støtte 

til elektricitet fra vedvarende kilder, 

egetforbrug af vedvarende elektricitet og 

anvendelse af vedvarende energi i 

sektorerne opvarmning og køling og 

transport samt regionalt samarbejde 

mellem medlemsstater og med tredjelande, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse. 

Det fastlægger bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for 

biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler. 

Begrundelse 

Opfyldelsen af målsætningerne fra Parisaftalen indebærer, at andelen af vedvarende energi 

såvel på EU-plan som på medlemsstatsplan skal øges. Medlemsstaters specifikke mål, der er i 

overensstemmelse med EU's mål, vil hjælpe til at sikre, at det samlede EU-mål effektivt kan 

nås. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra n a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 na) "energiafgrøder": afgrøder, der 

produceres på landbrugsjord som en 

hovedafgrøde, med undtagelse af 

restprodukter og affald, der hovedsagelig 

dyrkes til energiformål; 

Begrundelse 

Præcisering af definitionerne. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Overordnet bindende EU-mål for 2030 Overordnede bindende EU-mål og 

nationale mål for 2030 

Begrundelse 

Nødvendig af hensyn til overensstemmelsen med artikel 1, afsnit 1. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne sikrer som led i 

opfyldelsen af målsætningerne i stk. 3, at 

deres nationale mål er udformet således, 

at de opfylder affaldshierarkiet, som er 

fastlagt i direktiv 2008/98/EF, navnlig 

hvad angår forbruget af skovbiomasse og 

landbrugsbiomasse til energiformål, og at 

de opfylder principperne om den 

cirkulære økonomi og 

kaskadeanvendelse. Medlemsstaterne 

reviderer med dette formål for øje 

regelmæssigt deres nationale mål for at 

sikre, at de stemmer overens med disse 

principper. 

Begrundelse 

EU og dets medlemsstater skal gennemføre 2030-dagsordenen i alle interne og eksterne 

politikker og tage fat på de indbyrdes forbindelser mellem de forskellige mål for bæredygtig 

udvikling samt deres nationale tiltags bredere virkning på internationalt og globalt plan. 

Tilsvarende bør disse principper om en cirkulær økonomi og kaskadeanvendelse anvendes, 

hvor det er relevant, herunder i nærværende direktiv, med henblik på at fungere som en 

model for tredjelande. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) elektriciteten er produceret i 

overensstemmelse med den internationale 

lovgivning, herunder 

menneskerettighedslovgivningen. 

Begrundelse 

Direktivets bestemmelser bør ikke uforvarende belønne elproduktion under betingelser, der 

strider imod de internationale bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) Anvendelsen vedrører et fælles 

projekt, der opfylder kriterierne i stk. 2, 

litra b) og c), og som benytter 

samkøringslinjen, efter at den er sat i drift, 

og en mængde elektricitet, der ikke 

overstiger den mængde, der vil blive 

eksporteret til Unionen , efter at 

samkøringslinjen er sat i drift. 

e) Anvendelsen vedrører et fælles 

projekt, der opfylder kriterierne i stk. 2, 

litra b), c) og c a) og som benytter 

samkøringslinjen, efter at den er sat i drift, 

og en mængde elektricitet, der ikke 

overstiger den mængde, der vil blive 

eksporteret til Unionen, efter at 

samkøringslinjen er sat i drift. 

Begrundelse 

Nødvendig for sammenhængen med foregående afsnit, litra c a, som tilføjes gennem 

ændringsforslag 25. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) indeholde en skriftlig anerkendelse 

af litra b) og c) fra det tredjeland, på hvis 

område anlægget skal sættes i drift, og 

angive, hvilken andel eller mængde af den 

elektricitet, der produceres af anlægget, 

tredjelandet selv vil forbruge. 

d) indeholde en skriftlig anerkendelse 

af stk. 2, litra b), c) og c a) fra det 

tredjeland, på hvis område anlægget skal 

sættes i drift, og angive, hvilken andel eller 

mængde af den elektricitet, der produceres 

af anlægget, tredjelandet selv vil forbruge. 
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Begrundelse 

Nødvendig for sammenhængen med foregående afsnit, litra c a, som tilføjes gennem 

ændringsforslag 25. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11. Medlemsstaterne må ikke 

anerkende oprindelsesgarantier, der er 

udstedt af et tredjeland, medmindre 

Kommissionen har undertegnet en aftale 

med det pågældende tredjeland om 

gensidig anerkendelse af 

oprindelsesgarantier udstedt i Unionen og 

kompatible oprindelsesgarantiordninger, 

der er etableret i dette land, med hvilket 

energi importeres og eksporteres direkte. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 med 

henblik på at håndhæve disse aftaler. 

11. Medlemsstaterne må ikke 

anerkende oprindelsesgarantier, der er 

udstedt af et tredjeland, medmindre 

Kommissionen har undertegnet en aftale 

med det pågældende tredjeland om 

gensidig anerkendelse af 

oprindelsesgarantier udstedt i Unionen og 

kompatible oprindelsesgarantiordninger, 

der er etableret i dette land, med hvilket 

energi importeres og eksporteres direkte. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 med 

henblik på at håndhæve disse aftaler. Disse 

aftaler skal overholde den internationale 

lovgivning, herunder 

menneskerettighedslovgivningen, samt 

alle relevante afgørelser fra 

Kommissionen og Den Europæiske 

Unions Domstols retspraksis. 

Begrundelse 

Muligheden for at medtage importeret elektricitet fra vedvarende energikilder i beregningen 

af andelen af vedvarende energi bør være i overensstemmelse med international ret og EU-

retten. Den bør ikke føre til nogen forringelse af menneskerettighedsstandarder eller 

indebære nogen form for uhæderlig konkurrence. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ved beregningen af tælleren skal b) ved beregningen af tælleren skal 



 

PE609.284v02-00 20/30 AD\1136252DA.docx 

DA 

energiindholdet i avancerede 

biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og 

biogas, der er produceret af råprodukter 

opført i bilag IX, vedvarende flydende eller 

gasformige transportbrændstoffer, der ikke 

er af biologisk oprindelse, og 

affaldsbaserede fossile brændstoffer, der 

leveres til alle transportsektorer, samt 

vedvarende elektricitet, der leveres til 

vejkøretøjer, tages i betragtning. 

energiindholdet i avancerede 

biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og 

biogas, der er produceret af råprodukter 

opført i bilag IX, vedvarende flydende eller 

gasformige transportbrændstoffer, der ikke 

er af biologisk oprindelse og vedvarende 

elektricitet, som leveres til alle 

transportsektorer tages i betragtning. 

Begrundelse 

2030-dagsordenen og dens 17 mål for bæredygtig udvikling er universelle og gælder for alle 

lande på alle udviklingstrin, baseret på nationalt ejerskab og fælles ansvar. Det er ikke 

formålstjenligt at indføre mandater for fossile brændstoffer - heller ikke affaldsbaserede - i 

direktivet om vedvarende energi, især i en sammenhæng, hvor EU's energipolitik kan bruges 

som model i internationale forhandlinger. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) ved beregningen af både tæller og 

nævner skal kun biobrændstoffer og 

flydende biobrændsel fremstillet af 

råprodukter afledt af/produceret indenfor 

EU tages i betragtning. 

Begrundelse 

Med henblik på bæredygtighed og på at inddrage effekten på LUC og ILUC skal kun 

biobrændstoffer/flydende biobrændstoffer, der er produceret fra råmaterialer (inklusiv affald) 

med oprindelse i EU, betragtes som værende bæredygtigt. 

 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 5 – litra a – nr. v 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

v) hugsten overstiger ikke skovens v) hugsten opretholder eller forbedrer 
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produktionskapacitet på lang sigt skovens produktivitetskapacitet på lang 

sigt. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 5 – litra b – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) skovbiomassen er fældet i henhold 

til en retlig tilladelse 

i) skovbiomassen er fældet lovligt 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 5 – litra b – nr. v 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

v) hugsten overstiger ikke skovens 

produktionskapacitet på lang sigt. 

v) hugsten opretholder eller forbedrer 

skovens produktivitetskapacitet på lang 

sigt. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler 

produceret af biomasse fra 

landbrugsarealer og skove, der tages i 

betragtning med henblik på de i stk. 1, 

første afsnit, litra a), b) og c), omhandlede 

formål, skal opfylde følgende krav: 

 a) råmaterialer indvindes fra 

jordarealer eller skove, for hvilke 

tredjeparters rettigheder, hvad angår brug 

og besiddelse af jordarealerne eller 

skovene respekteres ved, at der indhentes 

fri, forudgående og informeret samtykke 

fra disse tredjeparter, med deltagelse af 

repræsentative institutioner og 
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organisationer 

 b) tredjeparters menneskerettigheder 

og arbejdsrettigheder respekteres, og 

 c) tilgængeligheden af fødevarer og 

foderstoffer for tredjeparter er ikke i fare. 

 På denne baggrund respekteres de lokale 

indbyggeres jordbesiddelsesrettigheder i 

overensstemmelse med ILO-konvention 

nr. 169 samt FN's frivillige retningslinjer 

for ansvarlig forvaltning af 

jordbesiddelser, fiskebanker og skove i 

forbindelse med national 

fødevaresikkerhed, principperne for 

ansvarlig investering i landbrug og 

fødevaresystemer og OECD-FAO's 

retningslinjer for ansvarlige 

forsyningskæder inden for landbruget 

fuldt ud som en prioritet. 

 I dette afsnit henviser termen 

”tredjeparter” til lokale og oprindelige 

samfund eller andre personer, der er 

involveret i produktion eller høst af 

råmaterialer eller påvirket af erhverv til 

fremstilling eller udvinding af 

råmateriale. 

Begrundelse 

Dyrkning og høst af biomasse bør beskytte tredjeparters rettigheder, respektere 

arbejdslovgivningen og beskytte imod negative virkninger for fødevaresikkerheden. 

 

Ændringsforslag  33 

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. 

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

b) og c), omhandlede formål må 

medlemsstaterne indføre yderligere 

bæredygtighedskrav til biobrændstoffer, 

flydende biobrændstoffer og 
biomassebrændstoffer. 
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Begrundelse 

Medlemsstaternes ret til at indføre yderligere bæredygtighedskrav bør ikke være begrænset til 

biomassebrændstoffer. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne træffer 

foranstaltninger til at etablere passende, 

omfattende og 

menneskerettighedsbaserede garantier for 

anvendelse af biobrændstoffer med 

henblik på at tackle spørgsmål vedrørende 

jordrettigheder og andre 

rettighedsrelaterede konsekvenser af 

biobrændselsproduktion og import. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) hvor en standardværdi for 

besparelse i drivhusgasemissionen for den 

pågældende produktionsvej er fastlagt i del 

A eller B i bilag V for biobrændstoffer og 

flydende biobrændsler og i del A i bilag VI 

for biomassebrændsler, hvor el-værdien for 

de pågældende biobrændstoffer eller 

flydende biobrændsler beregnet i henhold 

til bilag V, del C, punkt 7, og for disse 

biomassebrændsler beregnet i henhold til 

bilag VI, del B, punkt 7, er lig med eller 

mindre end nul, ved at anvende denne 

standardværdi 

a) hvor en standardværdi for 

besparelse i drivhusgasemissionen for den 

pågældende produktionsvej er fastlagt i del 

A eller B i bilag V for biobrændstoffer og 

flydende biobrændsler og i del A i bilag VI 

for biomassebrændsler, hvor el-værdien for 

de pågældende biobrændstoffer eller 

flydende biobrændsler beregnet i henhold 

til bilag V, del C, punkt 7, og for disse 

biomassebrændsler beregnet i henhold til 

bilag VI, del B, punkt 7, er lig med eller 

mindre end nul, ved at anvende denne 

standardværdi og fratrække den 

standardreduktionen for 

drivhusgasemissionsbesparelser som følge 

af indirekte ændringer i arealanvendelsen 

som fastlagt i bilag VIII, del A, eller fra 

indirekte emissioner, som anført i bilag 
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VIII, del Ba. 

Begrundelse 

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes 

fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive 

påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der 

afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, 

der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle 

klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ved at anvende en faktisk værdi 

beregnet i overensstemmelse med den 

metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C , 

for biobrændstoffer og flydende 

biobrændsler og i bilag VI, del B, for 

biomassebrændsler 

b) ved at anvende en faktisk værdi 

beregnet i overensstemmelse med den 

metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, 

for biobrændstoffer og flydende 

biobrændsler og i bilag VI, del B, for 

biomassebrændsler og fratrække 

standardreduktionen for 

drivhusgasemissionsbesparelser som følge 

af indirekte ændringer i arealanvendelsen 

som fastlagt i bilag VIII, del A, eller fra 

indirekte emissioner som anført i dette 

bilags del Ba. 

Begrundelse 

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes 

fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive 

påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der 

afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, 

der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle 

klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof. Dette 

ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslaget til artikel 25, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ved at anvende en værdi beregnet 

som summen af faktorerne i de formler , 

der er nævnt i bilag V, del C, punkt 1, hvor 

de disaggregerede standardværdier i 

bilag V, del D eller E, kan anvendes for 

nogle faktorer, og de faktiske værdier 

beregnet i overensstemmelse med den 

metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, 

for alle andre faktorer eller 

c) ved at anvende en værdi beregnet 

som summen af faktorerne ide formler, der 

er nævnt i bilag V, del C, punkt 1, hvor de 

disaggregerede standardværdier i bilag V, 

del D eller E, kan anvendes for nogle 

faktorer, og de faktiske værdier beregnet i 

overensstemmelse med den metodologi, 

der er fastlagt i bilag V, del C, for alle 

andre faktorer og fratrække den beregnede 

værdi standardreduktionen af 

drivhusgasemissioner som følge af 

indirekte ændringer i arealanvendelsen 

som fastlagt i bilag VIII, del A, eller fra 

indirekte emissioner som anført dette 

bilags del B, eller 

Begrundelse 

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes 

fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive 

påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der 

afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, 

der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle 

klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) ved at anvende en værdi beregnet 

som summen af faktorerne i de formler, der 

er nævnt i bilag VI, del B, punkt 1, hvor de 

disaggregerede standardværdier i bilag VI, 

del C, kan anvendes for nogle faktorer, og 

de faktiske værdier beregnet i 

overensstemmelse med den metodologi, 

der er fastlagt i bilag VI, del B, for alle 

andre faktorer. 

d) ved at anvende en værdi beregnet 

som summen af faktorerne i de formler, der 

er nævnt i bilag VI, del B, punkt 1, hvor de 

disaggregerede standardværdier i bilag VI, 

del C, kan anvendes for nogle faktorer, og 

de faktiske værdier beregnet i 

overensstemmelse med den metodologi, 

der er fastlagt i bilag VI, del B, for alle 

andre faktorer og fratrække den beregnede 

værdi standardreduktionen af 

drivhusgasemissioner som følge af 

indirekte ændringer i arealanvendelsen 

som fastlagt i bilag VIII, del A. 
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Begrundelse 

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes 

fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive 

påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der 

afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, 

der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle 

klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen overvåger 

oprindelsen af biobrændstoffer , flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler , der 

forbruges i Unionen , og effekten af deres 

produktion, herunder forskydningseffekten, 

på arealanvendelsen i Unionen og de 

vigtigste leverandørtredjelande. 

Overvågningen er baseret på 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner og tilknyttede status 

rapporter, som kræves ifølge artikel 3, 15 

og 18 i forordning [forvaltning], og 

rapporterne fra relevante tredjelande og 

mellemstatslige organisationer samt 

videnskabelige undersøgelser og alle andre 

relevante oplysninger. Kommissionen 

overvåger også ændringer i råvarepriserne i 

forbindelse med anvendelsen af biomasse 

til energiformål og eventuelle positive og 

negative virkninger for 

fødevaresikkerheden forbundet hermed.  

1. Kommissionen overvåger 

oprindelsen af biobrændstoffer og flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler, der 

forbruges i Unionen, og effekten af 

produktionen af vedvarende energi fra 

disse og andre kilder, herunder 

forskydningseffekten, på arealanvendelsen 

i Unionen og de vigtigste 

leverandørtredjelande. Overvågningen er 

baseret på medlemsstaternes integrerede 

nationale energi- og klimaplaner og 

tilknyttede status rapporter, som kræves 

ifølge artikel 3, 15 og 18 i forordning 

[forvaltning], og rapporterne fra relevante 

tredjelande og mellemstatslige 

organisationer samt videnskabelige 

undersøgelser og alle andre relevante 

oplysninger. Kommissionen overvåger 

også ændringer i råvarepriserne i 

forbindelse med anvendelsen af biomasse 

til energiformål og eventuelle positive og 

negative virkninger for 

fødevaresikkerheden forbundet hermed.  

Begrundelse 

Der bør benyttes en bredt anlagt tilgang, der muliggør sammenligning. 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 30 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Senest den 31. december 2023 

vurderer Kommissionen, om kriterierne i 

artikel 26 rent faktisk forhindrer 

anvendelsen af ikke-bæredygtig skov og 

biomasse fra landbruget, understøtter 

kaskadeanvendelsesprincippet for 

biomasse og imødegår problemet med 

direkte og indirekte kulstofemissioner, 

herunder fra skovbrugssektoren, og skal, 

hvis det er relevant, fremsætte et forslag 

til retsakt om ændring af de relevante 

krav. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med indførelsen af nye bæredygtighedskriterier 

for skov- og landbrugsbioenergi og ændringsforslag til artikel 26. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Bilag IX – del A– litra A 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) Spildevand fra palmeoliemøller og 

tomme palmefrugtbundter 

udgår 

Begrundelse 

EU's energipolitik bør være i overensstemmelse med princippet om politikkohærens for 

bæredygtig udvikling og virkeliggørelsen af 2030-dagsordenen. Disse råmaterialer er knyttet 

til produktionen af ubæredygtige førstegenerationsbiobrændsler og vil øge deres økonomiske 

værdi, hvorved blandt andet retten til fødevarer og ejendomsretten til jord i udviklingslandene 

vil blive bragt i fare. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Bilag IX – del A – litra i 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) Råglycerin udgår 

Begrundelse 

Dette råstof er knyttet til produktionen af ubæredygtig biodiesel. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Bilag IX – del A – litra p 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

p) Andet celluloseholdigt nonfood-

materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra s) 

udgår 

Begrundelse 

Fremme af energiafgrøder, der er forbundet med arealanvendelse, er ikke forenelig med EU's 

forpligtelse i henhold til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. 

 

Ændringsforslag  44 

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 

udgår 

Begrundelse 

Kun brugen af ægte skovaffald bør fremskyndes for at undgå ødelæggelse af skovområder 

eller overudnyttelse af skovene. 
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