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Ændringsforslag 877
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for 
biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler

Or. en

Begrundelse

Al plantebaseret energi til transport skal være underlagt de samme kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed. Ordet "biomasse" bør medtages som supplement til "biobrændstoffer" og 
"flydende biobrændsler" for at imødegå smuthuller, der kan opstå som følge af teknologisk 
udvikling, f.eks. biomasse, som anvendes til at producere brint til transport.   

Ændringsforslag 878
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for bæredygtighed for biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler

Or. en
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Ændringsforslag 879
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for al

biomasse, der anvendes til energiformål

Or. en

Ændringsforslag 880
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske 
aktører, at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af leverandørerne af 
brændstoffer, at de påviser, at de kriterier 
for miljømæssig bæredygtighed, der er 
fastsat i artikel 15, er opfyldt for en 
tilsvarende mængde biobrændstof. Til 
dette formål kræver de, at leverandører af 
brændstof skal udlevere certifikater for 
bæredygtighed, der enten er opnået 
direkte fra udbyderne af biobrændstof 
eller købt på et handelsmarked for 
certifikater, alt efter hvilken af de to 
praktiske effektstyringer (massebalance 
og/eller book and claim-metoden), der er 
gældende.

a) forsendelser af råmaterialer eller 
biobrændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika kan være 
blandede,
b) oplysninger om 
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bæredygtighedskarakteristikaene og 
forsendelsernes størrelse, jf. litra a), skal 
fortsat være henført til blandingen, og
c) Det sikres, at summen af alle 
forsendelser, der trækkes ud af 
blandingen, beskrives som havende de 
samme bæredygtighedskarakteristika i de 
samme mængder som summen af alle 
forsendelser, der tilføres til blandingen.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske bæredygtighedssystem for biobrændstoffer bør tage hensyn til de to praktiske 
systemer til administration af information gennem forsyningskæden (massebalance, book and 
claim-metoden) frem for at fastsætte en enkelt metode. Der skal udvises fleksibilitet over for 
operatører for at sikre, at den mest effektive metode kan anvendes fra sag til sag, hvorved det
sikres, at bæredygtige biobrændstoffer produceres på den mest omkostningseffektive måde.

Ændringsforslag 881
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske 
aktører, at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af leverandørerne af 
brændstoffer, at de påviser, at de kriterier 
for miljømæssig bæredygtighed, der er 
fastsat i artikel 15, er opfyldt for en 
tilsvarende mængde biobrændstof. Til 
dette formål kræver de, at leverandører af 
brændstof skal udlevere certifikater for 
bæredygtighed, der enten er opnået 
direkte fra udbyderne af biobrændstof 
eller købt på et handelsmarked for 
certifikater, alt efter hvilken af de to 
praktiske effektstyringer (massebalance 
og/eller book and claim-metoden), der er 
gældende.
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a) forsendelser af råmaterialer eller 
biobrændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika kan være 
blandede,
b) oplysninger om 
bæredygtighedskarakteristikaene og 
forsendelsernes størrelse, jf. litra a), skal 
fortsat være henført til blandingen, og
c) Det sikres, at summen af alle 
forsendelser, der trækkes ud af 
blandingen, beskrives som havende de 
samme bæredygtighedskarakteristika i de 
samme mængder som summen af alle 
forsendelser, der tilføres til blandingen.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske bæredygtighedssystem for biobrændstoffer bør tage hensyn til de to praktiske 
systemer til administration af information gennem forsyningskæden (massebalance, book and 
claim-metoden) frem for at fastsætte en enkelt metode. Der skal udvises fleksibilitet over for 
operatører for at sikre, at den mest effektive metode kan anvendes fra sag til sag, hvorved det 
sikres, at bæredygtige biobrændstoffer produceres på den mest omkostningseffektive måde.

Ændringsforslag 882
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Når biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler skal tages i 
betragtning med henblik på artikel 15, stk. 
1, kræver medlemsstaterne af de 
økonomiske aktører, at de påviser, at de 
kriterier for miljømæssig og social 
bæredygtighed, der er fastsat i artikel 15, er 
opfyldt. Til dette formål kræver de, at de 
økonomiske aktører anvender et 
massebalancesystem, der fastsætter 
følgende:



AM\731122DA.doc 7/100 PE409.429v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 883
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Al biomasse, der anvendes til 
energiformål, skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, 
medlemsstaterne kræver af de økonomiske 
aktører, at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

Or. en

Ændringsforslag 884
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat 
i artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
bæredygtighed, der er fastsat i artikel 15, er 
opfyldt. Til dette formål kræver de, at de 
økonomiske aktører anvender et 
massebalancesystem, der fastsætter 
følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 885
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen, der er beskrevet i stk. 1, 
og om mulighederne for at bruge andre 
verifikationsmetoder i relation til nogle 
eller alle typer råmaterialer eller 
biobrændstoffer. I sin vurdering overvejer 
Kommissionen de verifikationsmetoder, 
hvor oplysningerne om 
bæredygtighedskarakteristikaene ikke 
behøver at være fysisk henført til særlige 
forsendelser eller blandinger. 
Vurderingen skal tage hensyn til behovet 
for at opretholde verifikationssystemets 
integritet og effektivitet, samtidig med at 
det undgås at lægge en urimelig byrde på 
industrien. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at åbne 
mulighed for andre verifikationsmetoder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 886
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og 
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen, der er beskrevet i stk. 1, og 

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og 
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen og book and claim.
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om mulighederne for at bruge andre 
verifikationsmetoder i relation til nogle 
eller alle typer råmaterialer eller 
biobrændstoffer. I sin vurdering overvejer 
Kommissionen de verifikationsmetoder, 
hvor oplysningerne om 
bæredygtighedskarakteristikaene ikke 
behøver at være fysisk henført til særlige 
forsendelser eller blandinger. 
Vurderingen skal tage hensyn til behovet 
for at opretholde verifikationssystemets 
integritet og effektivitet, samtidig med at 
det undgås at lægge en urimelig byrde på 
industrien. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at åbne 
mulighed for andre verifikationsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske bæredygtighedssystem for biobrændstoffer bør tage hensyn til de to praktiske 
systemer til administration af information gennem forsyningskæden (massebalance, book and 
claim-metoden) frem for at fastsætte en enkelt metode. Der skal udvises fleksibilitet over for 
operatører for at sikre, at den mest effektive metode kan anvendes fra sag til sag, hvorved det 
sikres, at bæredygtige biobrændstoffer produceres på den mest omkostningseffektive måde.

Ændringsforslag 887
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og 
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen, der er beskrevet i stk. 1, og 
om mulighederne for at bruge andre 
verifikationsmetoder i relation til nogle 
eller alle typer råmaterialer eller 
biobrændstoffer. I sin vurdering overvejer 
Kommissionen de verifikationsmetoder, 

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og 
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen og book and claim.



PE409.429v01-00 10/100 AM\731122DA.doc

DA

hvor oplysningerne om 
bæredygtighedskarakteristikaene ikke 
behøver at være fysisk henført til særlige 
forsendelser eller blandinger. 
Vurderingen skal tage hensyn til behovet 
for at opretholde verifikationssystemets 
integritet og effektivitet, samtidig med at 
det undgås at lægge en urimelig byrde på 
industrien. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at åbne 
mulighed for andre verifikationsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske bæredygtighedssystem for biobrændstoffer bør tage hensyn til de to praktiske 
systemer til administration af information gennem forsyningskæden (massebalance, book and 
claim-metoden) frem for at fastsætte en enkelt metode. Der skal udvises fleksibilitet over for 
operatører for at sikre, at den mest effektive metode kan anvendes fra sag til sag, hvorved det 
sikres, at bæredygtige biobrændstoffer produceres på den mest omkostningseffektive måde.

Ændringsforslag 888
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og 
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen, der er beskrevet i stk. 1, og 
om mulighederne for at bruge andre 
verifikationsmetoder i relation til nogle 
eller alle typer råmaterialer eller
biobrændstoffer. I sin vurdering overvejer 
Kommissionen de verifikationsmetoder, 
hvor oplysningerne om 
bæredygtighedskarakteristikaene ikke 
behøver at være fysisk henført til særlige 
forsendelser eller blandinger. Vurderingen 
skal tage hensyn til behovet for at 

2. Kommissionen aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 og 
2012 om metoden for verifikation af 
massebalancen, der er beskrevet i stk. 1, og 
om mulighederne for at bruge andre 
verifikationsmetoder i relation til nogle 
eller alle typer råmaterialer,
biobrændstoffer eller andre flydende 
biobrændsler. I sin vurdering overvejer 
Kommissionen de verifikationsmetoder, 
hvor oplysningerne om 
bæredygtighedskarakteristikaene ikke 
behøver at være fysisk henført til særlige 
forsendelser eller blandinger. Vurderingen 
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opretholde verifikationssystemets integritet 
og effektivitet, samtidig med at det undgås 
at lægge en urimelig byrde på industrien. 
Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at åbne mulighed 
for andre verifikationsmetoder.

skal tage hensyn til behovet for at 
opretholde verifikationssystemets integritet 
og effektivitet, samtidig med at det undgås 
at lægge en urimelig byrde på industrien. 
Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at åbne mulighed 
for andre verifikationsmetoder.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens kommende rapport bør også tage hensyn til flydende biobrændsler for at 
dække hele spektret.

Ændringsforslag 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens rapport i 2009 skal 
endvidere indeholde forslag om en 
ordning med henblik på verifikation af 
opfyldelsen af kriterierne for 
bæredygtighed i artikel 15 for alle former 
for energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

Selv om det foreslås, at kriterierne udvides fra biobrændstoffer til også at omfatte alle 
energianvendelser af biomasse, mangler der en ordning med henblik på verifikation af 
opfyldelse for andre energianvendelser af biomasse end biobrændstoffer. Kommissionen bør 
derfor udarbejde en sådan ordning i en rapport i 2009.
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Ændringsforslag 890
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de
økonomiske aktører, at de forelægger 
pålidelige oplysninger og på opfordring 
stiller de data, der er anvendt til at 
udarbejde oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver 
af de økonomiske aktører, at de sørger for 
en passende standard for uafhængig 
revision af de oplysninger, de forelægger, 
og at påvise, at dette er blevet gjort. 
Revisionen skal kontrollere, at de 
systemer, der anvendes af de økonomiske 
aktører er nøjagtige, pålidelige og sikret 
mod svindel. Den evaluerer frekvensen og 
metodologien i prøveudtagningen og 
dataenes pålidelighed.

3. Medlemsstaterne kræver af 
leverandørerne af brændstof, at de 
forelægger pålidelige oplysninger og på 
opfordring stiller de data, der er anvendt til 
at udarbejde oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Kommissionen vedtager 
retningslinjer for udbydere af 
biobrændstof om overvågning og 
rapportering af data med hensyn til
miljømæssig bæredygtighed af de 
biobrændstoffer, de udbyder, og sørger 
for, at en godkendt revisor kontrollerer de 
oplysninger, de fremlægger for 
leverandørerne af brændstof.

Or. en

Begrundelse

Ansvaret skal fordeles klart mellem udbyderne af biobrændstof, der er ansvarlige for 
tilvejebringelsen af et gyldigt certifikat, og leverandørerne af brændstof, der er ansvarlige for 
indleveringen af certifikaterne som del af offentliggørelsesprocessen. Et paneuropæisk sæt 
retningslinjer for overvågning, rapportering og kontrol skal sikre fungibilitet og 
ombyttelighed af biobrændselsindhold og færdige brændstoffer, modvirke forvridninger af 
markedet og forhindre operationelle barrierer og unødvendige omkostninger for forbrugerne.
EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i EU-traktaten.

Ændringsforslag 891
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de 3. Medlemsstaterne træffer 
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økonomiske aktører, at de forelægger 
pålidelige oplysninger og på opfordring 
stiller de data, der er anvendt til at 
udarbejde oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver af 
de økonomiske aktører, at de sørger for en 
passende standard for uafhængig revision 
af de oplysninger, de forelægger, og at 
påvise, at dette er blevet gjort. Revisionen 
skal kontrollere, at de systemer, der 
anvendes af de økonomiske aktører er 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel. 
Den evaluerer frekvensen og metodologien 
i prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed.

foranstaltninger for at sikre, at de 
økonomiske aktører forelægger pålidelige 
oplysninger og på opfordring stiller de 
data, der er anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver af 
de økonomiske aktører, at de sørger for en 
passende standard for uafhængig revision 
af de oplysninger, de forelægger, og at 
påvise, at dette er blevet gjort. Revisionen 
skal kontrollere, at de systemer, der 
anvendes af de økonomiske aktører er 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel. 
Den evaluerer frekvensen og metodologien 
i prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed.

Or. de

Begrundelse

Økonomiske aktører har brug for pålidelige strukturer, der gør det muligt at planlægge 
fremad for at kunne tilvejebringe de fornødne data.

Ændringsforslag 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan beslutte, at 
bilaterale og multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og tredjelande påviser, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

udgår

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, 
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eller påviser, at forsendelser af 
biobrændstoffer overholder kriterierne for 
miljømæssig bæredygtighed i artikel 15, 
stk. 3 eller 4.
Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle 
drivhusgasbesparelser indeholder 
nøjagtige data med henblik på artikel 15, 
stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Der bør fastsættes samme eller i det mindste ligeværdige kriterier (massebalance) ved 
vurdering af opfyldelsen af bæredygtighedskravene med hensyn til import fra tredjelande. Det 
er vigtigt for at sikre, at de bæredygtighedskriterier, der gælder i EU, opfyldes på samme 
måde. Dette sikres med tilføjelsen til artikel 15, stk. 5 (ændringsforslag 4).

Ændringsforslag 893
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan beslutte, at 
bilaterale og multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og tredjelande påviser, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan beslutte, at
bilaterale og multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og tredjelande påviser, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

4. Kommissionen indgår bilaterale og 
multilaterale aftaler mellem Fællesskabet 
og tredjelande, der skal sikre, at energi fra 
biomasse, der er fremstillet af råmaterialer, 
der er dyrket i disse lande, overholder 
kriterierne for miljømæssig bæredygtighed 
i artikel 15, stk. 3, 4, 7a og 8. Aftalerne vil 
indeholde foranstaltninger til sikring af 
SMV’ers deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 895
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan beslutte, at bilaterale 
og multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og tredjelande påviser, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

4. Kommissionen kan beslutte, at bilaterale 
og multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og tredjelande påviser, at 
biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig og 
social bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 
eller 4.

Or. en

Begrundelse

Enhver beslutning om tilsidesættelse af bæredygtighedskriterierne, der er fastlagt i dette 
direktiv, til fordel for andre nationale, multinationale eller internationale ordninger vil 
udgøre en supplerende foranstaltning, der ligger uden for direktivets anvendelsesområde, og 
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bør derfor være underlagt en forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 896
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biobrændstoffer
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

Kommissionen tilskynder til, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biomasse til 
energi overholder kriterierne for 
miljømæssig bæredygtighed i artikel 15.

Or. en

Ændringsforslag 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biobrændstoffer
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biomasse til 
energi overholder kriterierne for 
miljømæssig bæredygtighed i artikel 15, 
stk. 3 eller 4.

Or. en
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Ændringsforslag 898
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biobrændstoffer 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biobrændstoffer 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4. I 
tilfælde heraf skal brugen af standarder 
være baseret på ligebehandling af 
forskellige ordninger til fastsættelse af 
standarder, og den må ikke føre til 
diskrimination i nogen del af 
biobrændstofproduktionskæden.

Or. en

Begrundelse

De i dette stk. nævnte frivillige nationale eller internationale ordninger for fastsættelse af 
standarder vedrører især certificering. Brugen af certificering som et markedsbaseret værktøj 
bør undgås og bør kun anvendes i situationer, hvor national lovgivning og andre nationale 
rammebestemmelser ikke kan tilvejebringe tilstrækkeligt bevis for den bæredygtige oprindelse 
af biobrændstofferne og andre flydende biobrændsler.

Ændringsforslag 899
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle drivhusgasbesparelser 
indeholder nøjagtige data med henblik på 

Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle drivhusgasbesparelser 
indeholder nøjagtige data med henblik på 
artikel 15 efter forskriftsproceduren med 
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artikel 15, stk. 2. kontrol, der er omhandlet i artikel 21, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 900
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle drivhusgasbesparelser 
indeholder nøjagtige data med henblik på 
artikel 15, stk. 2.

Kommissionen kan efter 
forskriftsproceduren med kontrol, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 3, beslutte, at 
nationale, multinationale eller 
internationale ordninger til at måle 
drivhusgasbesparelser indeholder nøjagtige 
data med henblik på artikel 15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Enhver beslutning om tilsidesættelse af bæredygtighedskriterierne, der er fastlagt i dette 
direktiv, til fordel for andre nationale, multinationale eller internationale ordninger vil 
udgøre en supplerende foranstaltning, der ligger uden for direktivets anvendelsesområde, og 
bør derfor være underlagt en forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 901
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen anerkender, at kontrollen 
af bæredygtig oprindelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler primært bør være baseret på 
national lovgivning og anden national 
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rammelovgivning.

Or. en

Begrundelse

De i dette stk. nævnte frivillige nationale eller internationale ordninger for fastsættelse af 
standarder vedrører især certificering. Brugen af certificering som et markedsbaseret værktøj 
bør undgås og bør kun anvendes i situationer, hvor national lovgivning og andre nationale 
rammebestemmelser ikke kan tilvejebringe tilstrækkeligt bevis for den bæredygtige oprindelse 
af biobrændstofferne og andre flydende biobrændsler.

Ændringsforslag 902
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager kun 
beslutninger i henhold til stk. 4, hvis den 
pågældende aftale eller ordning opfylder 
standarderne for pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig revision. 
Med hensyn til ordninger til at måle 
drivhusgasbesparelser skal sådanne 
ordninger også overholde 
metodologikravene i bilag VII.

Udgår

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 16, stk. 5.
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Ændringsforslag 903
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 4 
fastsættes om nødvendigt efter proceduren 
i artikel 21, stk. 2. Sådanne beslutninger 
er ikke gyldige i en periode på mere end 5 
år.

udgår

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 904
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2 og baseres 
på henstillinger fra det europæiske 
standardiseringsorgan CEN, der skal 
vurdere bæredygtighedskriterierne og 
kontrolprocessen, som er omfattet af 
andre nationale eller internationale 
ordninger. Sådanne beslutninger er ikke 
gyldige i en periode på mere end 5 år.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse mellem CEN's ansvarsområder i forbindelse med udvikling af 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og beslutninger, der træffes i dette direktivs 



AM\731122DA.doc 21/100 PE409.429v01-00

DA

kontekst med hensyn til overholdelse af de miljømæssige bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler, er det hensigtsmæssigt at basere disse 
beslutninger på anbefalinger fra CEN, som søger at definere universelle kriterier, indikatorer 
og metoder til definering af bæredygtighedskriterier og påvisning og kontrol af deres 
overholdelse.

Ændringsforslag 905
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2 og baseres 
på henstillinger fra det europæiske 
standardiseringsorgan CEN, der skal 
vurdere bæredygtighedskriterierne og 
kontrolprocessen, som er omfattet af 
andre nationale eller internationale 
ordninger. Sådanne beslutninger er ikke 
gyldige i en periode på mere end 5 år.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse mellem CEN's ansvarsområder i forbindelse med udvikling af 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og beslutninger, der træffes i dette direktivs 
kontekst med hensyn til overholdelse af de miljømæssige bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler, er det hensigtsmæssigt at basere disse 
beslutninger på anbefalinger fra CEN, som søger at definere universelle kriterier, indikatorer 
og metoder til definering af bæredygtighedskriterier og påvisning og kontrol af deres 
overholdelse.
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Ændringsforslag 906
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3. Sådanne beslutninger er ikke 
gyldige i en periode på mere end 5 år og 
kan til enhver tid ophæves på initiativ af 
Kommissionen, det i artikel 21, stk. 2, 
omhandlede udvalg, eller Europa-
Parlamentet, når der er betydelig 
bekymring for en ordnings pålidelighed.

Or. en

Ændringsforslag 907
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 3. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år og kan til enhver tid 
ophæves på initiativ af Kommissionen, det 
i artikel 21, stk. 2, omhandlede udvalg,
eller Europa-Parlamentet, når der er 
betydelig bekymring for en ordnings 
pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at være i stand til at reagere hurtigt, hvis der opstår uforudsete spørgsmål i 
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forbindelse med bæredygtigheden af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 908
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år. Disse beslutninger kan 
også tilbagekaldes tidligere, hvis det 
dokumenteres, at 
bæredygtighedsstandarder overtrædes, 
eller hvis ordningerne eller aftalerne ikke 
sikrer en passende pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig revision, 
som sker regelmæssigt og hyppigt.

Or. en

Begrundelse

Artikel 16, stk. 6, fastsætter, at beslutninger om at inkludere internationale aftaler og 
ordninger ikke skal være gældende i over 5 år. Disse beslutninger bør også tilbagekaldes 
tidligere, hvis det dokumenteres, at ordningerne eller aftalerne ikke opfylder de nødvendige 
kriterier eller sikrer en passende pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision.

Ændringsforslag 909
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en økonomisk aktør tilbyder bevis 
eller data, der er opnået i 
overensstemmelse med en aftale eller 
ordning, der har været genstand for en 

udgår
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beslutning i medfør af stk. 4, kræver en 
medlemsstat ikke, at denne giver 
yderligere beviser på overholdelse af de 
tilsvarende kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed.

Or. de

Begrundelse

Ordningerne for import fra tredjelande er ikke specificeret. Med hensyn til indgåelsen af 
aftaler med tredjelande nævnes der intet om de kriterier, der skal opfyldes, særligt 
massebalance. Hvis kun EU-leverandører er underlagt strenge krav med hensyn til bevis i 
form af massebalance, vil dette give leverandører fra tredjelande en betydelig 
konkurrencefordel.

Ændringsforslag 910
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en økonomisk aktør tilbyder bevis 
eller data, der er opnået i 
overensstemmelse med en aftale eller 
ordning, der har været genstand for en
beslutning i medfør af stk. 4, kræver en 
medlemsstat ikke, at denne giver yderligere 
beviser på overholdelse af de tilsvarende 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed.

7. Når en udbyder af biobrændstof tilbyder 
bevis eller data, der er opnået i 
overensstemmelse med en aftale eller 
ordning, der har været genstand for en 
beslutning i medfør af stk. 4, kræver en 
medlemsstat ikke, at denne giver yderligere 
beviser på overholdelse af de tilsvarende 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

Ansvaret skal fordeles klart mellem udbyderne af biobrændstof, der er ansvarlige for 
tilvejebringelsen af et gyldigt certifikat, og leverandørerne af brændstof, der er ansvarlige for 
indleveringen af certifikaterne, som del af offentliggørelsesprocessen til sikring af 
overholdelsen.
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Ændringsforslag 911
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Efter anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ undersøger 
Kommissionen anvendelsen af artikel 15 i 
relation til en kilde til biobrændstof eller 
flydende biobrændsel og træffer senest 
seks måneder efter modtagelsen af en 
anmodning og i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 21, stk. 2, afgørelse 
om, hvorvidt medlemsstaten kan tage 
biobrændstof eller flydende biobrændsel 
fra denne kilde i betragtning med henblik 
på artikel 15, stk. 1.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal ikke søge at udelukke et bæredygtigt biobrændstof, der opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 15, stk. 1.

For at direktivet kan fungere optimalt, skal betingelserne være klare, kontrollerbare, kunne 
håndhæves og ikke kunne fortolkes på forskellige måder. Et hvilket som helst biobrændstof, 
der opfylder disse betingelser, skal accepteres. Der er derfor ikke behov for artikel 15, stk. 8, 
der bør udgå.

Artikel 16, stk. 4, giver Kommissionen fleksibilitet ved håndtering af oversøiske kilder til 
biobrændstoffer, der skal opfylde målet for 2020. Kommissionen behøver ikke have beføjelser 
ud over dette.

Ændringsforslag 912
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Efter anmodning fra en medlemsstat 8. Efter anmodning fra en medlemsstat 
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eller på eget initiativ undersøger 
Kommissionen anvendelsen af artikel 15 i 
relation til en kilde til biobrændstof eller 
flydende biobrændsel og træffer senest 
seks måneder efter modtagelsen af en 
anmodning og i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 21, stk. 2, afgørelse 
om, hvorvidt medlemsstaten kan tage 
biobrændstof eller flydende biobrændsel 
fra denne kilde i betragtning med henblik 
på artikel 15, stk. 1.

eller på eget initiativ undersøger 
Kommissionen anvendelsen af artikel 15 i 
relation til en kilde til biomasse, 
biobrændstof eller flydende biobrændsel og 
træffer senest seks måneder efter 
modtagelsen af en anmodning og i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
21, stk. 2, afgørelse om, hvorvidt 
medlemsstaten kan tage biomasse, 
biobrændstof eller flydende biobrændsel 
fra denne kilde i betragtning med henblik 
på artikel 15, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Al plantebaseret energi til transport skal være underlagt de samme kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed. Ordet "biomasse" bør medtages som supplement til "biobrændstoffer" og 
"flydende biobrændsler" for at imødegå smuthuller, der kan opstå som følge af teknologisk 
udvikling, f.eks. biomasse, som anvendes til at producere brint til transport.   

Ændringsforslag 913
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen udpeger et udvalg 
bestående af uafhængige eksperter, som 
skal udvikle en mekanisme, som præcist 
kan vurdere og behandle bioenergiens 
indirekte indvirkning på ændringer i 
arealanvendelse og den indirekte 
indvirkning på forringelsen af naturlige 
skove eller andre naturlige økosystemer, 
som skal træde i kraft senest den 31. 
december 2010. Det er vigtigt, at de 
indirekte indvirkninger bliver medtaget.

Or. en
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Begrundelse

Bæredygtig produktion bør ikke være begrænset til miljøbæredygtigheden. De 
veldokumenterede sociale problemer og overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse 
med produktion af biobrændstoffer viser, at sociale standarder bør indarbejdes i EU's 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.

Ændringsforslag 914
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af drivhusgasindvirkningen fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Beregning af drivhusgasindvirkningen fra 
energi fra biomasse

Or. en

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når et areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Dette har en negativ indflydelse på biobrændstoffers udledning 
af drivhusgas. Det er derfor nødvendigt at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af 
indirekte ændringer i arealanvendelse fra biobrændstoffers standarddrivhusgasværdi eller 
faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et incitament til at bruge mere effektive 
afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 915
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Drivhusgasbesparelser i forbindelse med 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler beregnes med 
henblik på artikel 15, stk. 2, på følgende 

1. Drivhusgasbesparelser i forbindelse med 
anvendelse af energi fra biomasse 
beregnes med henblik på artikel 15, stk. 2, 
på følgende måde:
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måde:

Or. en

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når et areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Dette har en negativ indflydelse på biobrændstoffers udledning 
af drivhusgas. Det er derfor nødvendigt at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af 
indirekte ændringer i arealanvendelse fra biobrændstoffers standarddrivhusgasværdi eller 
faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et incitament til at bruge mere effektive 
afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 916
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for biobrændstoffer, hvor der er 
fastlagt en standardværdi for 
drivhusgasbesparelser for 
produktionsvejen for biobrændstoffer i del 
A eller B i bilag VII, ved at anvende 
denne standardværdi,

Udgår

Or. en

Begrundelse

Det må foretrækkes at anvende faktiske værdier. Disaggregerede standardværdier kan 
anvendes for visse trin i produktionsprocessen.
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Ændringsforslag 917
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for biobrændstoffer, hvor der er fastlagt 
en standardværdi for drivhusgasbesparelser 
for produktionsvejen for biobrændstoffer i 
del A eller B i bilag VII, ved at anvende 
denne standardværdi,

a) for biobrændstoffer, hvor der er fastlagt 
en standardværdi for drivhusgasbesparelser 
for produktionsvejen for biobrændstoffer i 
del A eller B i bilag VII, og hvor værdien 
el for disse biobrændstoffer, der beregnes 
i henhold til bilag VII del C, punkt 7, er 
lig med eller mindre end nul, ved at 
anvende denne standardværdi,

Or. en

Begrundelse

Standardværdier for drivhusgasbesparelser skal tage hensyn til ændringer i arealanvendelse. 
Rådet har fastlagt dette som et alvorligt smuthul, der kan tillade ødelæggelsen af kulstoflagre.

Ændringsforslag 918
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for biobrændstoffer, hvor der er fastlagt 
en standardværdi for drivhusgasbesparelser 
for produktionsvejen for biobrændstoffer i 
del A eller B i bilag VII, ved at anvende 
denne standardværdi,

a) for energi fra biomasse, hvor der er 
fastlagt en standardværdi for 
drivhusgasbesparelser for produktionsvejen 
for energi fra biomasse i del A eller B i 
bilag VII, ved at anvende denne 
standardværdi ganget med faktoren for 
indirekte ændring i arealanvendelse,

Or. en

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når et areal bliver brugt til produktion af 
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biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Dette har en negativ indflydelse på biobrændstoffers udledning 
af drivhusgas. Det er derfor nødvendigt at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af 
indirekte ændringer i arealanvendelse fra biobrændstoffers standarddrivhusgasværdi eller 
faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et incitament til at bruge mere effektive 
afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 919
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Ved at anvende en faktisk værdi, der er 
beregnet i overensstemmelse med den 
metodologi, der er fastlagt i del C i bilag 
VII, eller

b) Ved at anvende en faktisk værdi, der er 
beregnet i overensstemmelse med den 
metodologi, der er fastlagt i del C i bilag 
VII ganget med faktoren for indirekte 
ændring i arealanvendelse, eller

Or. en

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når et areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Dette har en negativ indflydelse på biobrændstoffers udledning 
af drivhusgas. Det er derfor nødvendigt at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af 
indirekte ændringer i arealanvendelse fra biobrændstoffers standarddrivhusgasværdi eller 
faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et incitament til at bruge mere effektive 
afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 920
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Ved at anvende en værdi, der er beregnet c) Ved at anvende en værdi, der er beregnet 
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i overensstemmelse med den metodologi, 
der er fastlagt i del C i bilag VII, som 
summen af faktiske værdier for nogle af 
trinene i produktionsprocessen og de 
disaggregerede standardværdier i del D 
eller E i bilag VII for de øvrige trin i 
produktionsprocessen.

i overensstemmelse med den metodologi, 
der er fastlagt i del C i bilag VII, som 
summen af faktiske værdier for nogle af 
trinene i produktionsprocessen og de 
disaggregerede standardværdier i del D 
eller E i bilag VII for de øvrige trin i 
produktionsprocessen, hvor alle værdier 
ganges med faktoren for indirekte 
ændring i arealanvendelse,

Or. en

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når et areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Dette har en negativ indflydelse på biobrændstoffers udledning 
af drivhusgas. Det er derfor nødvendigt at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af 
indirekte ændringer i arealanvendelse fra biobrændstoffers standarddrivhusgasværdi eller 
faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et incitament til at bruge mere effektive 
afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 921
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Faktoren for indirekte ændringer i 
arealanvendelse beregnes hvert andet år 
ved at dividere stigningen i 
arealanvendelse som følge af produktion 
af energi af fødevarer og råvarer med 
stigningen i arealanvendelse som følge af 
produktion af fødevarer og råvarer plus 
stigningen som følge af produktionen af 
energi fra biomasse.
Faktoren er 1,0, når dette direktiv træder i 
kraft, og beregnes første gang efter to år 
på grundlag af data om global 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.
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Inden 2010 offentliggør Kommissionen 
metoden til beregning af faktoren for 
indirekte ændringer i arealanvendelse, 
idet den tager højde for et eventuelt behov 
for at udelukke udpinte arealer og en 
metode til at skelne mellem forskellige 
typer arealer eller arealanvendelse.

Or. en

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når et areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Dette har en negativ indflydelse på biobrændstoffers udledning 
af drivhusgas. Det er derfor nødvendigt at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af 
indirekte ændringer i arealanvendelse fra biobrændstoffers standarddrivhusgasværdi eller 
faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et incitament til at bruge mere effektive 
afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 922
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Dette forudsætter, at 
produktionsprocessen er identisk med den 
produktionsproces, hvorpå de 
disaggregerede standardværdier fra del D 
eller del E i bilag VI for de øvrige trin i 
produktionsprocessen er baseret.

Or. de

Begrundelse

Værdierne er fastsat under hensyntagen til allokeringer til de forskellige 
produktionsprocesser (på grundlag af specifik anlægskonfiguration og omdannelsesfaktorer).
Der kan derfor kun tages hensyn til disse værdier, hvis produktionsvejene og 
omdannelsesanlæget er identiske. Uoverensstemmelser i denne sammenhæng gør værdierne 
uanvendelige.



AM\731122DA.doc 33/100 PE409.429v01-00

DA

Ændringsforslag 923
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Emissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelsen som specificeret i bilag 
VII del C skal tillægges, medmindre 
produktionen er baseret på råmaterialer, 
der ikke kræver anvendelse af 
markarealer, græsarealer eller jord med 
vedvarende afgrøder, herunder affald.

Or. en

Begrundelse

Emissioner fra indirekte ændringer i arealanvendelsen er ikke omfattet af Kommissionens 
forslag. Ny forskning har vist, at disse emissioner kan være betydelige. Emissionerne skal 
derfor lægges til såvel standardværdierne som alle andre beregnede værdier.

Ændringsforslag 924
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiger det 
europæiske standardiseringsorgan CEN 
til at udvikle en klar og veldefineret 
proces for:
a) beregning af typiske værdier på 
baggrund af de principper, der allerede er 
inkluderet i bilag VII del C,
b) afledning af standardværdier fra 
typiske værdier,
Fremlæggelse og vurdering af foreslåede 
afvigelser fra standardværdier, både på 
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baggrund af data og metode og under 
overholdelse af de principper, der allerede 
er inkluderet i bilag VII del C. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de samme kriterier, indikatorer og metoder anvendes konsekvent i hele EU.
CEN skaber egnede rammer og kan mobilisere relevant ekspertise til udførelsen af denne 
opgave og har allerede iværksat processen. EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i 
EU-traktaten. Antagelser om f.eks. gødningsmidlers drivhusgasfodaftryk kan have en 
væsentlig betydning. Der er metodespørgsmål involveret. Sporbarhed kan være et problem.
Det foreslås at indføre typiske værdier, der jævnligt skal tages op til behandling, for at tage 
hensyn til ændringer i industrien.  

Ændringsforslag 925
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiger det 
europæiske standardiseringsorgan CEN 
til at udvikle en klar og veldefineret 
proces for:
a) beregning af typiske værdier på 
baggrund af de principper, der allerede er 
inkluderet i bilag VII del C,
b) afledning af standardværdier fra 
typiske værdier,
Fremlæggelse og vurdering af foreslåede 
afvigelser fra standardværdier, både på 
baggrund af data og metode og under 
overholdelse af de principper, der allerede 
er inkluderet i bilag VII del C. 

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at de samme kriterier, indikatorer og metoder anvendes konsekvent i hele EU. 
CEN skaber egnede rammer og kan mobilisere relevant ekspertise til udførelsen af denne 
opgave og har allerede iværksat processen. EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i 
EU-traktaten. Antagelser om f.eks. gødningsmidlers drivhusgasfodaftryk kan have en 
væsentlig betydning. Der er metodespørgsmål involveret. Sporbarhed kan være et problem. 
Det foreslås at indføre typiske værdier, der jævnligt skal tages op til behandling, for at tage 
hensyn til ændringer i industrien.  

Ændringsforslag 926
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en 
rapport med en fortegnelse over de 
enheder på deres territorium, der er 
klassificeret som NUTS 2-niveau i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) 1059/2003, hvor typiske 
drivhusgasemissioner fra dyrkning af 
landbrugsråvarer kan forventes at være 
lavere end eller svare til de emissioner, 
der rapporteres under overskriften 
"Dyrkning" i del D i bilag VII til dette 
direktiv, ledsaget af en beskrivelse af den 
metode og de data, der er anvendt til 
udarbejdelsen af listen. Metoden tager 
jordbeskaffenhed, klima og forventede 
råmaterialeafgrøder i betragtning.

2. Senest den 31. december 2009
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en liste over uudnyttede, 
ødelagte eller marginale områder, hvor 
produktion af energiafgrøder kunne 
producere en nettogevinst ved kul, 
ledsaget af en beskrivelse af den metode og 
de data, der er anvendt til udarbejdelsen af 
listen. Metoden tager jordbeskaffenhed, 
klima og forventede råmaterialeafgrøder i 
betragtning.

Or. en



PE409.429v01-00 36/100 AM\731122DA.doc

DA

Ændringsforslag 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Standardværdierne i del A i bilag VII 
for biobrændstoffer og de disaggregerede 
standardværdier for dyrkning i del D i 
bilag VII for biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler gælder kun, når 
råmaterialerne hertil dyrkes:

Udgår

a) uden for Fællesskabet, eller
b) i Fællesskabet i regioner, der er optaget 
på de lister, der er nævnt i stk. 2.
For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der ikke er omfattet af 
nogen af de foregående afsnit, anvendes 
de faktiske værdier for dyrkning.

Or. en

Ændringsforslag 928
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Standardværdierne i del A i bilag VII 
for biobrændstoffer og de disaggregerede 
standardværdier for dyrkning i del D i bilag 
VII for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler gælder kun, når 
råmaterialerne hertil dyrkes:

3. De disaggregerede standardværdier for 
dyrkning i del D i bilag VII for transport 
og flydende brændstoffer fra biomasse må 
kun gælde, når råmaterialerne hertil 
dyrkes:

Or. en

Begrundelse

Det må foretrækkes at anvende faktiske værdier. Disaggregerede standardværdier for 
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dyrkning bør kun anvendes, når råmaterialerne stammer fra tredjelande og fra uudnyttede, 
marginale og ødelagte områder, som fremgår af stk. 2.

Ændringsforslag 929
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i regioner i Fællesskabet, der er 
udpeget af medlemsstaterne som havende 
lav produktivitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for ikke at udelukke brugen af lokale råmaterialer og 
dermed undgå at forvride konkurrencen mellem landbrugsregioner med lavere udbytte end 
gennemsnittet.

Ændringsforslag 930
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der ikke er omfattet af nogen 
af de foregående afsnit, anvendes de 
faktiske værdier for dyrkning.

For biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der ikke er omfattet 
af nogen af de foregående afsnit, anvendes 
de faktiske værdier for dyrkning.

Or. en

Begrundelse

Al plantebaseret energi til transport skal være underlagt de samme kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed. Ordet "biomasse" bør medtages som supplement til "biobrændstoffer" og 
"flydende biobrændsler" for at imødegå smuthuller, der kan opstå som følge af teknologisk 
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udvikling, f.eks. biomasse, som anvendes til at producere brint til transport.   

Ændringsforslag 931
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Emissioner fra indirekte ændringer af 
arealanvendelsen tilføjes til alle 
transportbrændstoffer fra biomasse, hvor 
der ikke anvendes direkte ændringer af 
arealanvendelsen, medmindre 
produktionen er baseret på råmaterialer, 
der ikke kræver anvendelse af 
markarealer, græsarealer eller jord med 
vedvarende afgrøder, herunder affald.

Or. en

Begrundelse

Emissioner af drivhusgasser fra indirekte ændringer i arealanvendelsen anvendes på alle 
transportbrændstoffer fra biomasse ud over produktion af råmaterialer, der dyrkes på 
braklagte, marginale eller ødelagte jorder, hvor producenterne kan påvise en 
nettokulstofgevinst gennem direkte ændringer af arealanvendelsen.

Ændringsforslag 932
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede
og typiske værdier og standardværdier i 
bilag VII del B og del E, med særlig vægt 
på emissioner fra transport og fremstilling, 
og kan om nødvendigt beslutte at 
korrigere værdierne. En sådan 

4. Kommissionen skal senest den 31. 
december 2010 og hver andet år herefter
kontrollere de typiske værdier og 
standardværdier i bilag VII del B og del E, 
med særlig vægt på emissioner fra 
dyrkning. Med hensyn til typiske værdier 
og standardværdier for dyrkning 
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foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

fremlægger Kommissionen inden den 31. 
december 2010 et nyt sæt ajourførte 
standardværdier, der afspejler de 
regionale og klimatologiske forhold. Ved 
revisionsprocessen skal både producenter 
i tredjelande og inden for Fællesskabet 
høres. Kommissionen skal desuden 
vurdere og om nødvendigt foreslå typiske 
standardværdier for dyrkning med 
bæredygtige og økologiske metoder. En 
sådan foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3. Værdier for 
emissioner forårsaget af indirekte 
ændringer af arealanvendelsen som 
angivet i del C i bilag VII skal ligeledes 
revideres og tilpasses specifikke faktorer 
for arealanvendelse og/eller råvarer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår meget generelle (globale gennemsnit) værdier for dyrkning, som langt 
fra afspejler de store fysiske variationer. Måling af de faktiske emissioner fra dyrkning er 
vanskelig og meget omkostningskrævende for de erhvervsdrivende. Kommissionen bør derfor 
fremlægge regionaliserede standardværdier for produktion, som mere nøjagtigt afspejler de 
regionale forskelle. Desuden bør værdierne for emissioner forårsaget af indirekte ændringer 
af arealanvendelsen ligeledes tilpasses kravene til arealanvendelse til bestemte råvarer.

Ændringsforslag 933
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport på baggrund af en 
revision gennemført i overensstemmelse 
med den proces, der er udviklet af det 
europæiske standardiseringsorgan CEN i 
henhold til artikel 17, stk. 1, om de 
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værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

skønnede og typiske værdier og 
standardværdier i bilag VII del B og del E, 
med særlig vægt på emissioner fra 
transport og fremstilling, og kan om 
nødvendigt beslutte at korrigere værdierne. 
En sådan foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Den samme proces bør anvendes til først at fastlægge og senere kontrollere typiske værdier 
og standardværdier.

Ændringsforslag 934
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport på baggrund af en 
revision gennemført i overensstemmelse 
med den proces, der er udviklet af det 
europæiske standardiseringsorgan CEN i 
henhold til artikel 17, stk. 1, om de 
skønnede og typiske værdier og 
standardværdier i bilag VII del B og del E, 
med særlig vægt på emissioner fra 
transport og fremstilling, og kan om 
nødvendigt beslutte at korrigere værdierne. 
En sådan foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Den samme proces bør anvendes til først at fastlægge og senere kontrollere typiske værdier 
og standardværdier.

Ændringsforslag 935
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 og efterfølgende hvert 
andet år rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Regelmæssig kontrol og muligheden for korrigering af værdier garanterer et pålideligt 
grundlag for etablering af bæredygtighed for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

Ændringsforslag 936
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
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typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII, del A, B, D og E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Or. sl

Begrundelse

Biobrændstoffer, der er fremstillet af alger, har meget gode CO2-resultater, så brugen heraf 
kan fremmes ved at medregne deres bidrag dobbelt. 

Ændringsforslag 937
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del A, B, D og E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere 
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at direktivet giver mulighed for opdatering af de typiske værdier og 
standardværdierne, ikke blot for fremtidige tilgange til biobrændstoffer, men også for 
eksisterende tilgange.
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Ændringsforslag 938
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag VII kan tilpasses det tekniske og 
videnskabelige fremskridt. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3. Enhver 
tilpasning af eller tilføjelse til listen over 
standardværdier i bilag VII skal ske under 
overholdelse af følgende regler:

5. Bilag VII kan tilpasses det tekniske og 
videnskabelige fremskridt. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3, og der tages 
behørigt hensyn til processer udviklet af 
og anbefalinger fra det europæiske 
standardiseringsorgan CEN i henhold til 
artikel 17, stk. 1. Enhver tilpasning af eller 
tilføjelse til listen over standardværdier i 
bilag VII skal ske under overholdelse af 
følgende regler:

Or. en

Begrundelse

CEN-specifikationer dækker procedurer for mærkning. Af hensyn til forbrugerklarheden bør 
særlig mærkning kun kræves, når brændstoffet ikke lever op til standardspecifikationerne. 
Dette vil gøre det muligt at ændre CEN-specifikationer uden at skulle ændre direktivet. Der 
findes biobrændstoffer, der kan blandes med mere end 10 % af volumen og stadig overholde 
CEN-specifikationerne, og som derfor ikke kræver særlig mærkning.

Ændringsforslag 939
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag VII kan tilpasses det tekniske og 
videnskabelige fremskridt. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 

5. Bilag VII kan tilpasses det tekniske og 
videnskabelige fremskridt. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
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vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3. Enhver 
tilpasning af eller tilføjelse til listen over 
standardværdier i bilag VII skal ske under 
overholdelse af følgende regler:

vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3, og der tages 
behørigt hensyn til processer udviklet af 
og anbefalinger fra det europæiske 
standardiseringsorgan CEN i henhold til 
artikel 17, stk. 1. Enhver tilpasning af eller 
tilføjelse til listen over standardværdier i 
bilag VII skal ske under overholdelse af 
følgende regler:

Or. en

Begrundelse

Ændringer af bilag VII bør udføres efter en veldefineret og konsekvent proces, der defineres 
som en del af CEN's ansvarsområde.

Ændringsforslag 940
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag VII kan tilpasses det tekniske og 
videnskabelige fremskridt. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3. Enhver 
tilpasning af eller tilføjelse til listen over 
standardværdier i bilag VII skal ske under 
overholdelse af følgende regler:

5. Bilag VII kan tilpasses det tekniske og 
videnskabelige fremskridt og skal 
indeholde introduktionen af værdier for 
produktionen af biobrændstoffer og 
lignende eller øvrige råmaterialer. En 
sådan foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3. Enhver 
tilpasning af eller tilføjelse til listen over 
standardværdier i bilag VII skal ske under 
overholdelse af følgende regler:

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 17, stk. 5, gør det muligt kun at anvende typiske standardværdier 
i forbindelse med bidrag, der er små sammenlignet med de samlede emissioner.
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Ændringsforslag 941
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis en faktors bidrag til de samlede 
emissioner er lille, eller hvis der er
begrænset variation, eller hvis 
omkostningerne eller vanskelighederne 
ved at fastslå de faktiske værdier er store,
er standardværdierne typiske for normale 
produktionsprocesser.

a) Hvis en faktors bidrag til de samlede 
emissioner er mindre end 5 %, eller hvis 
der stort set ingen variation er, er 
standardværdierne typiske for normale 
produktionsprocesser.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for mere præcise retningslinjer for revisionen af standardværdierne gennem 
komitologiproceduren.

Ændringsforslag 942
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I alle andre tilfælde er 
standardværdierne forsigtigt ansat 
sammenlignet med normale
produktionsprocesser.

b) I alle andre tilfælde repræsenterer
standardværdierne 90 % af værdierne for 
produktionsprocesser.

Or. en

Begrundelse

Standardværdierne bør fastsættes i henhold til en konsekvent regel og bør være konservative 
for ikke at gavne dem, der klarer sig dårligst.
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Ændringsforslag 943
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres om disponible 
biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport. For 
procentdele af biobrændstoffer, der 
blandes i mineraloliederivater, og som 
overstiger grænseværdien på 10 
volumenprocent, kræver medlemsstaterne, 
at dette skal angives ved salgsstederne.

Udgår

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 
december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.
3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 
tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.
4. Med henblik på at påvise overholdelse 
af VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis 
af affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

Or. it

Begrundelse

Direktivet bør sætte globale mål for biobrændstoffer og gøre det klart, at disse mål kan opnås 



AM\731122DA.doc 47/100 PE409.429v01-00

DA

ved hjælp af alle slags biobrændstoffer, forudsat de produceret med miljømæssigt og socialt 
bæredygtige metoder. Direktivet om brændstoffer bør både fastlægge parametre med 
miljømæssig betydning og den krævede mærkning for brændstoffer, som ikke opfylder CEN-
standarderne EN228 og EN590.

Ændringsforslag 944
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres om disponible 
biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport. For procentdele 
af biobrændstoffer, der blandes i 
mineraloliederivater, og som overstiger
grænseværdien på 10 volumenprocent, 
kræver medlemsstaterne, at dette skal 
angives ved salgsstederne.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres om disponible 
biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport. For procentdele 
af biobrændstoffer, der blandes i 
mineraloliederivater, og som overstiger 
grænseværdien som defineret i 
produktspecifikationerne fra det 
europæiske standardiseringsorgan CEN.

Or. en

Begrundelse

CEN-specifikationer dækker procedurer for mærkning. Af hensyn til forbrugerklarheden bør 
særlig mærkning kun kræves, når brændstoffet ikke lever op til standardspecifikationerne. 
Dette vil gøre det muligt at ændre CEN-specifikationer uden at skulle ændre direktivet. Der 
findes biobrændstoffer, der kan blandes med mere end 10 % af volumen og stadig overholde 
CEN-specifikationerne, og som derfor ikke kræver særlig mærkning.

Ændringsforslag 945
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 

Udgår
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december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er en relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende "egnet til formålet"-specifikationsparametre, som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI), bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).

Ændringsforslag 946
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 
december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.

Udgår

Or. it

Begrundelse

Tekniske specifikationer skal medtages i direktivet om biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 947
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 
december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er en relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende "egnet til formålet"-specifikationsparametre, som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI), bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).

Ændringsforslag 948
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 
december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være teknologisk neutralt og skal ikke tilgodese individuelle 
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biobrændstofmuligheder. Endvidere er de foreslåede værdier i bilag V og VI ikke egnede til 
alle forhold, f.eks. ville det være umuligt at anvende disse brændstoffer under nordiske 
vinterforhold.

Ændringsforslag 949
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 
tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være teknologisk neutralt og skal ikke tilgodese individuelle 
biobrændstofmuligheder. Endvidere er de foreslåede værdier i bilag V og VI ikke egnede til 
alle forhold, f.eks. ville det være umuligt at anvende disse brændstoffer under nordiske 
vinterforhold.

Ændringsforslag 950
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 

udgår
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tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.

Or. it

Begrundelse

Tekniske specifikationer skal medtages i direktivet om biobrændstoffer.

Ændringsforslag 951
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 
tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er en relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende "egnet til formålet"-specifikationsparametre, som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI), bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).
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Ændringsforslag 952
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 
tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er en relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende "egnet til formålet"-specifikationsparametre, som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI), bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).

Ændringsforslag 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre tilstrækkelige 
påfyldningsmuligheder for nul-
emissionskøretøjer.

Or. en
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Begrundelse

Lovende teknologier får ofte ikke noget gennembrud på grund af manglende infrastruktur. 
Manglende påfyldningsmuligheder for el- og brintbiler er en af grundene til, at forbrugerne 
ikke vil købe dem.

Ændringsforslag 954
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende 
anvendelse på benzinbrændstoffer, der 
indeholder bioethanol.

Or. de

Begrundelse

For at opfylde målene for biobrændsel er det vigtigt at sikre, at der altid er adgang til benzin 
med biobrændstofindhold på alle tankstationer.

Ændringsforslag 955
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse 
af VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis 
af affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

Udgår

Or. de
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Begrundelse

Formålet med at anvende en faktor på to på bidragene fra ukonventionelle biobrændstoffer er 
i overensstemmelse med betragtning 49 at forbedre deres rentabilitet. Dette betyder, at de 
belønnes med en teoretisk emissionsreduktion. Med andre ord opnås 50 % af deres beregnede 
emissionsreduktion rent faktisk ikke. Dette forårsager en alvorlig konkurrenceforvridning 
mellem de biobrændstoffer, der opnår optimale emissionsreduktioner, til fordel for 
ukonventionelle biobrændstoffer.

Ændringsforslag 956
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse 
af VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis
af affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. I forbindelse med celluloseholdige 
biobrændstoffer, biogas og 
biobrændstoffer på basis af vegetabilsk 
eller animalsk affaldsolie eller vegetabilsk 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, kan medlemsstaterne for at nå 
målet i artikel 3, stk. 3, anvende 
finansielle mekanismer for at kompensere 
for de ekstraomkostninger, der opstår i 
forbindelse med produktionen af 
biobrændstof af denne type, eller anvende 
afgiftsfritagelse eller reduceret afgiftstakst 
under skattekontrol, så overkompensation 
undgås, dog ikke længere end til 2020. 
Forskning og udvikling på området for 
vedvarende energi til transport samt 
udvikling af bæredygtige 
transportsystemer skal fremmes, både på 
medlemsstatsplan og EU-plan, og kan 
tildeles yderligere støtte.

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde til anvendelse af de bedste alternativer inden for vedvarende energi til 
transport (herunder elektricitet og hydrogen) skal støtteordninger, herunder subsidier, stå i 
rimeligt forhold til drivhusgasbesparelserne. Det skal dog undgås, at europæiske skattepenge 
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bruges til at støtte producenter fra tredjelande. For at fremme celluloseholdige 
biobrændstoffer og biobrændstoffer på basis af vegetabilsk eller animalsk affaldsolie eller 
vegetabilsk materiale, der ikke er beregnet til fødevarer, og for at udligne de i det mindste 
indledningsvist højere produktionsomkostninger kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger 
til støtte. Overkompensation skal dog undgås.

Ændringsforslag 957
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
biobrændstofforpligtelser, der nationalt 
pålægges operatører, skal bidrag fra 
biobrændstoffer, som overstiger
minimumsbesparelsen af 
drivhusgasemissioner på 35 %, belønnes 
ved at anvende en faktor, der er 
proportional med forbedringerne i 
drivhusgasemission i forhold til 
minimumsbesparelsen på 35%*.
* F.eks. skal bidraget fra et biobrændstof med en 
drivhusgasbesparelse på 70 % anses for at være 
det dobbelte af det, der produceres af 
biobrændstoffer med en besparelse af 
drivhusgasemissoner på 35 %.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af et avanceret biobrændstof er for snæver og for teknologisk 
konkret. Belønninger til avancerede biobrændstoffer skal tildeles på grundlag af 
dokumenterede driftsfordele vedrørende drivhusgas, dvs. evnen til at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette ville opfylde behovet for at udvikle bedre biobrændstoffer og 
åbne op for avancerede generationer af biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 958
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
biobrændstofforpligtelser, der nationalt 
pålægges operatører, skal bidrag fra 
biobrændstoffer, som overstiger 
minimumsbesparelsen af 
drivhusgasemissioner på 35 %, belønnes 
ved at anvende en faktor, der er 
proportional med forbedringerne i 
drivhusgasemission i forhold til 
minimumsbesparelsen på 35%*.
* F.eks. skal bidraget fra et biobrændstof med en 
drivhusgasbesparelse på 70 % anses for at være 
det dobbelte af det, der produceres af 
biobrændstoffer med en besparelse af 
drivhusgasemissoner på 35 %.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af et avanceret biobrændstof er for snæver og for teknologisk 
konkret. Belønninger til avancerede biobrændstoffer skal tildeles på grundlag af 
dokumenterede driftsfordele vedrørende drivhusgas, dvs. evnen til at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette ville opfylde behovet for at udvikle bedre biobrændstoffer og 
åbne op for avancerede generationer af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 959
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra energi fra 
biomasse, der fremstilles på basis af affald, 
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affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

restprodukter, celluloseholdige materialer, 
der ikke er beregnet til fødevarer, og 
cellulose for at være dobbelt så stort som 
fra andre biobrændstoffer, forudsat at de 
har en besparelse i drivhusgasemission på 
mindst 70 %.

Or. en

Begrundelse

Kun den mest effektive energi fra biomasse skal belønnes med dobbelt medregning.

Ændringsforslag 960
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der opnår besparelser i 
drivhusgas på mere end 70 %, for at være 
dobbelt så stort som fra andre 
biobrændstoffer.

Or. sl

Begrundelse

Incitamenter skal, så vidt det er muligt, være teknologineutrale.
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Ændringsforslag 961
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose, alger samt 
ikkevandede planter, der dyrkes i tørre 
områder for at bekæmpe dannelsen af 
ørken, for at være dobbelt så stort som fra 
andre biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Biodiesel, der produceres af alger eller af planter, der vokser i tørre områder, kan have en 
positiv CO2-profil.

Ændringsforslag 962
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose, alger samt ikke-
vandede planter, der dyrkes i tørre 
områder for at bekæmpe dannelsen af 
ørken, for at være dobbelt så stort som fra 
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andre biobrændstoffer.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt af fremme andengenerationsbiobrændstoffer. Alger og planter, som f.eks. 
jatropha, er kilder, der bør overvejes. Den primære fordel ved jatropha er, at den vokser i 
halvtørre områder, der er overtaget af omfattende husdyrbrug, og hvor traditionelt 
fødevarebaseret landbrug er på et absolut minimum. Som resultat heraf er planter som denne 
ikke i direkte konkurrence med vigtige afgrøder til fødevareformål.

Ændringsforslag 963
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose, alger samt ikke-
vandede planter, der dyrkes i tørre 
områder for at bekæmpe dannelsen af 
ørken, for at være dobbelt så stort som fra 
andre biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Biodiesel, der produceres af alger eller af planter, der vokser i tørre områder, har en 
ekstremt positiv CO2-profil.
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Ændringsforslag 964
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der fremstilles på 
udpint/uudnyttet jord eller på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Produktion af bioenergi på basis af affaldsprodukter eller gennem dyrkning på 
udpint/uudnyttet jord reducerer det pres, produktionen af bioenergi udsætter jord, vand og 
produktion af afgrøder til fødevarer for, og forhindrer de fleste indirekte påvirkninger. Der 
bør derfor tilskyndes til sådan produktion.

Ændringsforslag 965
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

4. Med henblik på at påvise overholdelse af 
VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis af 
affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, cellulose og alger for at være 
dobbelt så stort som fra andre 
biobrændstoffer.
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Or. sl

Begrundelse

Biobrændstoffer, der er fremstillet af alger, har meget gode CO2-resultater, så brugen heraf 
kan fremmes ved at medregne deres bidrag dobbelt. 

Ændringsforslag 966
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal sørge for 
specifikke finansielle incitamenter til 
celluloseholdige biobrændstoffer for at 
kompensere for de ekstraomkostninger, 
der opstår i forbindelse med produktionen 
af biobrændstof af denne type, inklusive 
afgiftsfritagelse eller reduceret afgift 
under skattekontrol, så overkompensation 
undgås. Incitamenterne skal være 
tidsbegrænsede og i henhold til generelle 
statsstøtteregler. 
Forskning og udvikling på området for 
vedvarende energi til transport samt 
udvikling af bæredygtige 
transportsystemer skal fremmes, både på 
medlemsstatsplan og EU-plan, og kan 
tildeles yderligere støtte.

Or. en

Begrundelse

Der skal gives incitamenter til udvikling af de mest avancerede og bedste alternativer inden 
for transport. Fremme af produktionen af celluloseholdige biobrændstoffer tilskynder 
specifikt til biomasse, der produceres lokalt, hvorved den miljømæssige påvirkning 
minimeres. For at fremme celluloseholdige biobrændstoffer og for at udligne de i det mindste 
indledningsvist højere produktionsomkostninger kan medlemsstaterne træffe specifikke 
foranstaltninger til støtte i henhold til bestemmelserne for beskatning af energi og de 
generelle statsstøtteregler . 
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Ændringsforslag 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver støttemekanisme, herunder de 
økonomiske incitamenter, der er fastlagt 
af medlemsstaterne med henblik på 
produktion i stor målestok og 
anvendelse/forbrug af vedvarende energi 
til transport, skal stå i rimeligt forhold til 
drivhusgasbesparelserne. Forskning og 
udvikling på området for vedvarende 
energi til transport samt udvikling af 
bæredygtige transportsystemer skal 
fremmes, både på medlemsstatsplan og 
EU-plan, og kan tildeles yderligere støtte.

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde til anvendelse af de bedste alternativer inden for vedvarende energi til 
transport (herunder elektricitet og hydrogen) skal støtteordninger, herunder subsidier, stå i 
rimeligt forhold til drivhusgasbesparelserne.

Ændringsforslag 968
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I forbindelse med anvendelsen af 
biobrændstoffer til transport skal 
anvendelsen af teknologi til 
hybridfremdrift fremmes, hvor den 
supplerende produktion af energi via 
forbrændingsmotorteknologi og en 
elektrisk motor, der drives af et opladeligt 
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batteri, bidrager til en betydelig reduktion 
af brændstofforbruget under transport.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket giver hybride elkøretøjer en betydelig reduktion i forbruget af fossile brændstoffer 
pr. km for køretøjer til transport på veje. Anvendelsen af sådanne teknologier bør overvejes 
som et middel til at opnå de overordnede mål og de planlagte mål, der er foreslået i dette 
direktiv. 

Ændringsforslag 969
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Støtteordninger til biobrændstoffer i 
medlemsstaterne bør navnlig fremme 
biobrændstof med større reduktioner af 
drivhusgasemissioner, end der kræves i 
artikel 15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for om nødvendigt at pålægge andre yderligere 
bæredygtighedskritierier.

Ændringsforslag 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
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Hindringer for opfyldelsen af nationale 
mål
Hvor en medlemsstat mener, at det pga. 
1) utilstrækkelig tilgængelighed af 
bæredygtigt biobrændstof eller garantier 
af oprindelse på markedet eller
2) enhver administrativ eller lovmæssig 
hindring, der ikke ligger inden for dens 
ansvarsområde,
ikke er muligt at sikre, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020 i 
henhold til den tredje kolonne i bilag I, 
skal den informere Kommissionen så 
hurtigt som muligt. Kommissionen træffer 
afgørelse om, 

Or. en

Ændringsforslag 971
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger en rapport 
fra Kommissionen om fremskridtene med 
hensyn til fremme og anvendelse af 
vedvarende energikilder senest den 30. 
juni 2011 og hvert andet år derefter.

1. Medlemsstaterne forelægger en rapport 
fra Kommissionen om fremskridtene med 
hensyn til fremme og anvendelse af 
vedvarende energikilder senest den 31. 
december 2011 og hvert andet år derefter.

Or. de

Begrundelse

Det er teknisk umuligt at fremlægge rapporten sidst i juni, idet en række medlemsstater ikke 
har alle de nødvendige data før oktober hvert år.
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Ændringsforslag 972
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger en rapport 
fra Kommissionen om fremskridtene med 
hensyn til fremme og anvendelse af 
vedvarende energikilder senest den 30. juni 
2011 og hvert andet år derefter.

1. Medlemsstaterne forelægger en rapport 
fra Kommissionen om fremskridtene med 
hensyn til fremme og anvendelse af 
vedvarende energikilder senest den 30. juni 
2011 og hvert tredje år derefter.

Or. de

Begrundelse

Målet bør være mindre, ikke mere, bureaukrati.

Ændringsforslag 973
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de sektorale og samlede energiandele fra 
vedvarende energikilder i de to foregående 
kalenderår og de foranstaltninger, der er 
truffet eller planlagt på nationalt plan for at 
væksten i vedvarende energi under 
hensyntagen til det vejledende forløb i del 
B i bilag I,

a) de sektorale og samlede energiandele fra 
vedvarende energikilder i de to foregående 
kalenderår og de foranstaltninger, der er 
truffet eller planlagt på nationalt plan i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv for at fremme væksten i 
vedvarende energi under hensyntagen til de 
obligatoriske midlertidige minimumsmål i 
del B i bilag I,

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstaterne virkelig gør fremskridt og ikke udskyder beslutninger til 
2020, skal forløbet være bindende og anses for at være et minimumsambitionsniveau. 
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Ændringsforslag 974
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de sektorale og samlede energiandele fra 
vedvarende energikilder i de to foregående 
kalenderår og de foranstaltninger, der er 
truffet eller planlagt på nationalt plan for at 
væksten i vedvarende energi under 
hensyntagen til det vejledende forløb i del 
B i bilag I,

a) de sektorale og samlede energiandele fra 
vedvarende energikilder i de tre foregående 
kalenderår og de foranstaltninger, der er 
truffet eller planlagt på nationalt plan for at
fremme væksten i vedvarende energi,

Or. de

Begrundelse

Målet bør være mindre, ikke mere, bureaukrati.

Ændringsforslag 975
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indførelse af og funktionsmåde for 
støtteordninger og andre foranstaltninger til 
at fremme energi fra vedvarende 
energikilder og eventuelle 
udviklingsmønstre i de anvendte 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastsat i medlemsstatens nationale
handlingsplan,

b) indførelse og efterfølgende ændringer
af og funktionsmåde for støtteordninger og 
andre foranstaltninger til at fremme energi 
fra vedvarende energikilder og eventuelle 
udviklingsmønstre i de anvendte 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastsat i medlemsstatens handlingsplan for 
vedvarende energi,

Or. en
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Ændringsforslag 976
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indførelse af og funktionsmåde for 
støtteordninger og andre foranstaltninger til 
at fremme energi fra vedvarende 
energikilder og eventuelle 
udviklingsmønstre i de anvendte 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastsat i medlemsstatens nationale 
handlingsplan,

b) indførelse af og funktionsmåde for 
støtteordninger og andre foranstaltninger til 
at fremme energi fra vedvarende 
energikilder og eventuelle 
udviklingsmønstre i de anvendte 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastsat i medlemsstatens nationale 
handlingsplan sammen med dermed 
forbundne omkostninger og mekanismer,

Or. de

Begrundelse

For at opnå tilgængelighed for offentligheden er det nødvendigt at tilvejebringe oplysninger 
om de supplerende omkostninger for forbrugerne, der er forbundet med foranstaltninger til 
fremme af støtteordningerne.

Ændringsforslag 977
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose,

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose, alger samt ikke-
vandede planter, der dyrkes i tørre 
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områder for at bekæmpe dannelsen af 
ørken,

Or. en

Begrundelse

Biodiesel, der produceres af alger eller af planter, der vokser i tørre områder, kan have en 
positiv CO2-profil.

Ændringsforslag 978
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose,

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose, alger samt ikke-
vandede planter, der dyrkes i tørre 
områder for at bekæmpe dannelsen af 
ørken,

Or. en

Begrundelse

Biodiesel, der produceres af alger eller af planter, der vokser i tørre områder har en ekstremt 
positiv CO2-profil.
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Ændringsforslag 979
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose,

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, som f.eks. 
kraftvarmeapplikationer, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose,

Or. fr

Begrundelse

Energiproduktion i kraftvarmeværker fortjener at blive tilskyndet. Det er især vigtigt for 
medlemsstaterne at tilskynde til anvendelsen af biomasse i kraftvarmeværker, idet den 
overordnede produktion på disse værker er meget højere, end når der kun produceres 
elektricitet.

Ændringsforslag 980
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 

c) hvordan medlemsstaterne efter 
omstændighederne har struktureret deres 
støtteordninger, så der tages hensyn til 
anvendelser af vedvarende energi, der 
giver yderligere fordele i forhold til andre 
sammenlignelige anvendelser, men også er 
forbundet med højere omkostninger, 
herunder biobrændstoffer fremstillet af 
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affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose,

affald, restprodukter, celluloseholdigt 
materiale, der ikke er beregnet til 
fødevarer, cellulose og alger,

Or. sl

Begrundelse

Biobrændstoffer, der er fremstillet af alger, har meget gode CO2-resultater, så brugen heraf 
kan fremmes ved at medregne deres bidrag dobbelt. 

Ændringsforslag 981
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en plan for udviklingen af alle 
energikilder i Europa, der kun udvikler 
lidt CO2,

Or. de

Begrundelse

Alle energikilder i Europa, der kun udvikler lidt CO2, skal udvikles yderligere for at opnå en 
betydelig CO2-reduktion.

Ændringsforslag 982
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremskridt inden for 
byplanlægningsprocedurer med hensyn til 
den udvidede anvendelse af fjernvarme og 
-køling fra vedvarende kilder,
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Or. en

Ændringsforslag 983
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre transmission og distribution af 
elektricitet, der er fremstillet fra 
vedvarende energikilder, og for at forbedre 
rammerne eller reglerne for afholdelse og 
fordeling af omkostningerne som nævnt i 
artikel 14, stk. 3.

f) de foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre transmission og distribution af 
elektricitet, der er fremstillet fra 
vedvarende energikilder, særligt, hvis 
relevant, fra offshorevind, og for at 
forbedre rammerne eller reglerne for 
afholdelse og fordeling af omkostningerne 
som nævnt i artikel 14, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Offshorevindenergi kan dække mere end 4 % af EU's energiforbrug i 2020. Transmission og 
distribution af elektricitet fra offshorevind er derfor vigtig. En fuldt udviklet europæiske 
offshorevindressource kan have en kapacitet på flere hundrede GW til forsyning af vores 
fremtidige energibehov. Kapaciteten afhænger af, i hvilken grad hindringerne ryddes af vejen.

Ændringsforslag 984
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) udvikling med hensyn til rådighed og 
anvendelse af biomasseressourcer til 
energiformål,

g) udvikling med hensyn til rådighed og
specifikation af anvendelsen og mængden 
af biomasseressourcer til energiformål,
inklusive arten og mængden af og 
oprindelseslandet for disse ressourcer, der 
importeres,

Or. en
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Ændringsforslag 985
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose,

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose, alger 
samt ikkevandede planter, der dyrkes i 
tørre områder for at bekæmpe dannelsen 
af ørken,

Or. en

Begrundelse

Biodiesel, der produceres af alger eller af planter, der vokser i tørre områder, kan have en 
positiv CO2-profil.

Ændringsforslag 986
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose,

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose, alger 
samt ikke-vandede planter, der dyrkes i 
tørre områder for at bekæmpe dannelsen 
af ørken,

Or. en
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Begrundelse

Biodiesel, der produceres af alger eller af planter, der vokser i tørre områder, har en 
ekstremt positiv CO2-profil.

Ændringsforslag 987
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose,

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer, cellulose og alger,

Or. sl

Begrundelse

Biobrændstoffer, der er fremstillet af alger, har meget gode CO2-resultater, så brugen heraf 
kan fremmes ved at medregne deres bidrag dobbelt. 

Ændringsforslag 988
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose,

i) udviklingen med hensyn til og andelen af 
biobrændstoffer fra affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer, alger og cellulose,

Or. it
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Ændringsforslag 989
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den skønnede indvirkning fra 
produktionen af biobrændstoffer på 
biodiversiteten, vandressourcer, 
vandkvalitet og jordkvalitet, og

j) den skønnede indvirkning fra biomasse 
og produktionen af biobrændstoffer på 
biodiversiteten, vandressourcer, 
vandkvalitet og jordkvalitet, og

Or. sl

Ændringsforslag 990
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) de skønnede drivhusgasbesparelser 
(netto) som følge af anvendelsen af energi 
fra vedvarende energikilder.

k) de skønnede drivhusgasbesparelser 
(netto) som følge af anvendelsen af energi 
fra vedvarende energikilder, herunder 
indvirkningen på kulstoflagre, der er 
knyttet til direkte eller indirekte 
ændringer af arealanvendelsen.

Or. en

Ændringsforslag 991
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) foranstaltninger til sikring af, at nye 
og moderniserede bygninger bruger et 
minimumniveau af energi fra vedvarende 
kilder eller forbruger et maksimumniveau 
af energi pr. kvadratmeter, jf. artikel 12, 
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stk. 4,

Or. en

Begrundelse

Idet medlemsstaterne er forpligtet til at forbruge et minimumniveau af energi fra vedvarende 
kilder eller forbruge et maksimumniveau af energi pr. kvadratmeter i nye og moderniserede 
bygninger, er det logisk, at de indberetter de foranstaltninger, der er taget for at overholde 
sådan en forpligtelse. 

Ændringsforslag 992
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Desuden skal medlemsstaterne 
fremlægge alle ændringer i deres 
støtteordninger for energi fra vedvarende 
kilder for Kommissionen inden fire uger 
fra vedtagelsen af de pågældende 
ændringer. Oplysningerne skal indeholde 
alle opdateringer af nationale eller 
regionale støtteordninger for vedvarende 
energi, inklusive typen af bistand og, hvis 
relevant, typen af specifikation for 
forskellige teknologier og støtteniveauet.

Or. en

Begrundelse

For opnå gennemsigtighed i medlemsstaternes ændringer i deres støtteordninger og give 
aktuelle oplysninger, særligt i forbindelse med SMV’er, der er aktive inden for vedvarende 
energi, kunne sådanne oplysninger være grundlag for en enkelt altomfattende database over 
medlemsstaternes støtteordninger, der skal oprettes af Kommissionen.
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Ændringsforslag 993
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I deres første rapport skitserer 
medlemsstaterne, om de agter at:

3. I deres første rapport skitserer 
medlemsstaterne, hvordan og hvornår de:

Or. en

Begrundelse

Medlemmerne skal gøre, hvad de har anført nedenfor, og beslutning og gennemførelse bør 
ikke udskydes til en fremtidig dato.

Ændringsforslag 994
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udarbejde en plan for udviklingen af 
alle energikilder med lavt kulstofindhold,

Or. fr

Begrundelse

Hovedformålet skal være at reducere CO2-emissioner, og med dette for øje skal alle 
energikilder med lavt kulstofindhold tages i betragtning.  Der skal gøres udbredt brug af alle 
energikilder med lavt kulstofindhold, inklusive atomkraft, hvis målet om at bekæmpe 
klimaændringer skal nås.
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Ændringsforslag 995
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal i hver rapport 
have mulighed for at rette data fra 
tidligere år. Rettelser af tidligere 
rapporter skal markeres tydeligt.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for konstant at dokumentere deres mål på grundlag af 
de mest aktuelle oplysninger.

Ændringsforslag 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. –1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

–1. Kommissionen udarbejder en rapport, 
der vurderer gennemførelsen af dette 
direktiv. Den sender denne rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2015, eventuelt ledsaget af 
forslag.
Denne rapport skal udarbejdes på 
baggrund af de rapporter, der er fremlagt 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 
19, eventuelt ledsaget af deres forslag, og 
på baggrund af en høring af interessenter 
seks måneder inden ovennævnte deadline. 
Bidragene hertil vil blive offentliggjort af 
Kommissionen.
Rapporten skal især vurdere de 
vanskeligheder, man har mødt i 
forbindelse med opnåelsen af de 



PE409.429v01-00 78/100 AM\731122DA.doc

DA

midlertidige minimumsmål, 
omkostningerne ved opnåelsen af disse 
mål og de miljømæssige fordele og 
påvirkninger, særligt den mængde af 
CO2-emissioner, der undgås gennem 
udviklingen af vedvarende energi.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 20 bør omhandle opfølgningen på dette direktiv og ikke blot med hensyn til 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomasse, som det er tilfældet med det 
indledende udkast. Den bør derfor ændres til at omfatte først og fremmest en global vurdering 
af direktivets gennemførelse på grundlag af medlemsstaternes rapporter jf. artikel 19. Den 
foreslåede frist ligger ved slutningen af to rapporteringscyklusser og er derfor en rimelig 
tidsfrist for indsamling af erfaringer vedrørende direktivets gennemførelse og til om 
nødvendigt at fremsætte forslag.

Ændringsforslag 997
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fører en løbende dialog 
og udveksling af oplysninger med 
tredjelande og producenter af 
biobrændstoffer og forbrugerorganisationer 
om den generelle gennemførelse af 
foranstaltningerne i dette direktiv med 
relation til biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler.

2. Kommissionen fører en løbende dialog 
og udveksling af oplysninger med 
tredjelande, miljøorganisationer og sociale 
ikkestatslige organisationer og 
producenter af biobrændstoffer og 
forbrugerorganisationer om den generelle 
gennemførelse af foranstaltningerne i dette 
direktiv med relation til biomasse til 
energi.

Or. en
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Ændringsforslag 998
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fører en løbende dialog 
og udveksling af oplysninger med 
tredjelande og producenter af 
biobrændstoffer og forbrugerorganisationer 
om den generelle gennemførelse af 
foranstaltningerne i dette direktiv med 
relation til biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler.

2. Kommissionen fører en løbende dialog 
og udveksling af oplysninger med 
tredjelande og producenter af biomasse og 
biobrændstoffer og forbrugerorganisationer
og offentlige interesseorganisationer om 
den generelle gennemførelse af 
foranstaltningerne i dette direktiv med 
relation til biomasse, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør også opretholde kontakt med organisationer, der kan tilvejebringe 
oplysninger om de sociale virkninger af produktion af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning 
og analyse, der er nævnt i denne artikels 
stk. 1, rapporterer Kommissionen hvert 
andet år til Europa-Parlamentet og Rådet. 
Den første rapport forelægges senest i 
2012.

Udgår

Or. fr
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Begrundelse

Artikel 20 bør omhandle opfølgningen på dette direktiv og ikke blot med hensyn til 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomasse, som det er tilfældet med det 
indledende udkast. Den bør derfor ændres til at omfatte først og fremmest en global vurdering 
af direktivets gennemførelse på grundlag af medlemsstaternes rapporter jf. Artikel 19. Den 
foreslåede frist ligger ved slutningen af to rapporteringscyklusser og er derfor en rimelig 
tidsfrist for indsamling af erfaringer vedrørende direktivets gennemførelse og til om 
nødvendigt at fremsætte forslag.

Ændringsforslag 1000
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning og 
analyse, der er nævnt i denne artikels stk. 
1, rapporterer Kommissionen hvert andet 
år til Europa-Parlamentet og Rådet. Den 
første rapport forelægges senest i 2012.

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning og 
analyse, der er nævnt i denne artikels stk. 
1, rapporterer Kommissionen hvert andet 
år til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne 
rapport forelægges senest i 2012. En 
interimsrapport skal sendes til Europa-
Parlamentet og Kommissionen senest i
juni 2015 og skal tage hensyn til de 
rapporter, der er fremlagt af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 19 
efter en effektiv offentlig høring med de 
relevante interessenter. Kommissionen 
skal især rapportere om de hindringer, 
der opstod i forbindelse med opnåelsen af
delmålene, omkostningerne ved opnåelsen 
af målene og de miljømæssige fordele og 
påvirkninger, inklusive besparelserne i 
CO2-emissioner, og kan foreslå 
nødvendige korrigerende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af direktivets langsigtede mål (mere end et årti) synes det hensigtsmæssigt at 
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stille krav om en interimsrapport, der skal gøre det muligt at foretage forbedringer i løbet af 
denne proces.

Ændringsforslag 1001
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning og 
analyse, der er nævnt i denne artikels stk. 
1, rapporterer Kommissionen hvert andet
år til Europa-Parlamentet og Rådet. Den 
første rapport forelægges senest i 2012.

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning og 
analyse, der er nævnt i denne artikels stk. 
1, rapporterer Kommissionen hvert år til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Den første 
rapport forelægges senest i 2010.

Or. en

Begrundelse

Der skal udvises stor forsigtighed ved udviklingen af vedvarende energi til transport, idet en 
stigning i produktionen af biobrændstof kan vise sig at have uforudsete sociale og 
miljømæssige konsekvenser. Det er derfor vigtigt med tidlig og hyppig overvågning fra 
Kommissionens side.

Ændringsforslag 1002
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning og 
analyse, der er nævnt i denne artikels stk. 
1, rapporterer Kommissionen hvert andet
år til Europa-Parlamentet og Rådet. Den 
første rapport forelægges senest i 2012.

3. På grundlag af de rapporter, der 
fremlægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 19, stk. 1, og den overvågning og 
analyse, der er nævnt i denne artikels stk. 
1, rapporterer Kommissionen hvert tredje
år til Europa-Parlamentet og Rådet. Den 
første rapport forelægges senest i 2012.
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Or. de

Begrundelse

Målet bør være mindre, ikke mere, bureaukrati.

Ændringsforslag 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at fremme opnåelsen af 
medlemsstaternes mål for biobrændstoffer 
skal Kommissionen overveje at anvende et 
separat system af omsættelige 
biobrændstofkreditter på biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændsler. Det skal 
overvåge udviklinger og drift af de 
forskellige nationale systemer for 
omsættelige biobrændstofkreditter, der er 
i kraft i medlemsstaterne, med henblik på 
at vurdere gennemførlighed og cost-
benefit i forbindelse med etableringen af 
et europæisk system for omsættelige 
biobrændstofkreditter. Kommissionen 
fremlægger en rapport om dens analyse af 
omsættelige biobrændstofkreditter for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010.

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af oprindelsesgarantier bør overvejes, så de omfatter biobrændstoffer i et separat 
system til omsættelige kreditter for at opnå større fleksibilitet i forbindelse med opnåelsen af 
målene for biobrændstoffer og for at undgå unødige fysiske bevægelser af biobrændstoffer.
En række medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Spanien, Det Forenede 
Kongerige og Finland) har allerede udviklet eller er i færd med at udvikle et sådan system 
som del af deres nationale retsgrundlag for biobrændstoffer. Et harmoniseret system kunne 
medføre større fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med opnåelsen af deres 
respektive mål for biobrændstoffer på en omkostningseffektiv måde.
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Ændringsforslag 1004
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

a) de relative miljømæssige og sociale 
fordele og omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande og på 
råstoffers prisudvikling, 
konsekvensanalysen skal særligt fokusere 
på lavindkomstlande med 
fødevareunderskud og de mindst 
udviklede lande, udviklingslandenes 
befolkningers mulighed for at have råd og 
få adgang til disse fødevarer og 
udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

da) tilgængeligheden af biobrændstoffer 
fremstillet af affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose.
db) indvirkningen af EU's politik for 
biobrændstoffer på den direkte og 
indirekte ændring af arealanvendelse og 
konsekvenserne for rettigheder til 
anvendelse af land

Den foreslår eventuelt korrigerende Den foreslår korrigerende foranstaltninger.
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foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

a) de relative miljømæssige og sociale
fordele og omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
særligt lavindkomstlande med 
fødevareunderskud og de mindst 
udviklede lande, udviklingslandenes 
befolkningers mulighed for at have råd og 
have adgang til disse fødevarer og 
udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

da) tilgængeligheden af biobrændstoffer 
fremstillet af affald, restprodukter, 
celluloseholdigt materiale, der ikke er 
beregnet til fødevarer og cellulose.
db) indvirkningen af EU's politik for 
biobrændstoffer på den direkte og 
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indirekte ændring af arealanvendelse og 
konsekvenserne for rettigheder til 
anvendelse af land.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den senere tids stigning i fødevarepriser skal der rettes særlig 
opmærksomhed mod EU's politik for biobrændstofs indvirkning på lavindkomstlande med 
fødevareunderskud og de mindst udviklede lande. Andre sociale indvirkninger, såsom 
beskæftigelsesmæssige fordele og omkostninger, bør også undersøges. Anden generation af 
biobrændstoffer fortjener også særlig opmærksomhed.

Ændringsforslag 1006
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden
i Fællesskabet og i tredjelande,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på den økonomiske 
og økologiske bæredygtighed i 
Fællesskabet og i tredjelande,

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
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perspektiv og perspektiv og
d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

da) gennemførelsen af markeder for 
oprindelsesgarantier, inklusive systemer 
til forudgående tilladelse,
db) behovet for en harmoniseret 
europæisk incitamentsmekanisme for 
vedvarende energikilder.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1007
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

5. I sine rapporter analyserer 
Kommissionen:

a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

a) de relative miljømæssige og sociale
fordele og omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

d) indvirkningen af en øget efterspørgsel d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
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efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

efter biomasse på de sektorer, der anvender 
biomasse.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger og foreslår, at det 
oprindelige mål på 4 % af det endelige 
energiforbrug til transport fra vedvarende 
kilder øges.

Or. en

Begrundelse

Et lavere mål, der er baseret på opdaterede data og på, hvordan anden generation af 
biobrændstoffer udvikles i fremtiden, bør sættes indtil 2015, og derefter kan målet senere 
hæves. Målet på 4 % fremkommer, når man tager hensyn til det vejledende forløb i bilag I del 
B, ifølge hvilken medlemsstaterne skulle have opnået 35 % af målet for 2020 inden slutningen 
af 2014. Når den matematiske formel i bilag I del B anvendes, og der tages hensyn til det 
faktum, at biobrændstoffer i 2005 udgjorde 1 % af brændstof til transport, kommer man frem 
til, at målet for 2015 burde være ca. 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 
1+3,15=4,15).

Ændringsforslag 1008
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremskridt, der er opnået inden for 
afspejling af de eksterne omkostninger til 
energi, som er produceret af 
ikkevedvarende energikilder, og 
indvirkningen af offentlig støtte til 
energiproduktion,

Or. en

Begrundelse

Der er allerede anmodet herom i direktiv 2001/77/EF, og det bør også inkluderes i dette 
direktiv.
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Ændringsforslag 1009
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

b) den økonomiske og miljømæssige 
indvirkning af en øget efterspørgsel efter 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler på bæredygtigheden i 
Fællesskabet og i tredjelande,

Or. en

Ændringsforslag 1010
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv og

c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv

Or. en

Ændringsforslag 1011
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indvirkningen af EU's politik for 
biobrændsel på den direkte og indirekte 
arealanvendelse og et skøn over de 
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dermed forbundne CO2-udledninger, og

Or. en

Ændringsforslag 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemførligheden og fordelene i 
forbindelse med anvendelsen af en 
separat oprindelsesgaranti for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og etableringen af et 
europæisk system for omsættelige 
biobrændstofkreditter .

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af oprindelsesgarantier bør overvejes, så de omfatter biobrændstoffer i et separat 
system til omsættelige kreditter for at opnå større fleksibilitet i forbindelse med opnåelsen af 
målene for biobrændstoffer og for at undgå unødige fysiske bevægelser af biobrændstoffer.
En række medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Spanien, Det Forenede 
Kongerige og Finland) har allerede udviklet eller er i færd med at udvikle et sådan system 
som del af deres nationale retsgrundlag for biobrændstoffer. Et harmoniseret system kunne 
medføre større fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med opnåelsen af deres 
respektive mål for biobrændstoffer på en omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 1013
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a – d d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemførelsen af markeder for
oprindelsesgarantier, inklusive systemer 
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til forudgående tilladelse,
db) indvirkningen af de nationale mål for 
funktion og integration af EU's 
elektricitetsmarked,
dc) tilgængeligheden af vedvarende 
brændstoffer, teknologier og 
kraftværkskomponenter vedrørende 
målene i bilag I,
dd) de økonomiske virkninger af 
direktivet.

Or. en

Begrundelse

Ud over biomasse og biobrændstoffer bør Kommissionens rapport omhandle funktionen af 
markedet for oprindelsesgarantier og virkningen af de nationale VEK-mål for funktion og 
integration af elektricitetsmarkedet. Kommissionen bør også vurdere situationen i forbindelse 
med målene og mulighederne for at opfylde dem. De økonomiske og miljømæssige virkninger 
af direktivet bør også vurderes.

Ændringsforslag 1014
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a – d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemførelsen af markeder for 
oprindelsesgarantier, inklusive systemer 
til forudgående tilladelse,
db) behovet for en harmoniseret 
europæisk incitamentsmekanisme for 
vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionens rapport ikke kun ser på spørgsmål vedrørende biomasse og 
biobrændstoffer, men at den også vurderer markederne for vedvarende energi og vejen frem 
for indførelsen af incitamenter til vedvaredne energikilder på det indre marked for 
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elektricitet.

Ændringsforslag 1015
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bæredygtighedsspørgsmålene 
vedrørende den stigende anvendelse af 
biobrændstoffer fremstillet af affald, 
rester, celluloseholdigt materiale, der ikke 
er beregnet til fødevarer, cellulose og 
alger, særligt spørgsmål vedrørende 
bæredygtig indsamling og affaldshierarki.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er den såkaldte anden generation af biobrændstoffer stadig i det tidlige 
forskningsstadie og produceres næsten udelukkende i pilotprojekter. Ikke desto mindre kan 
der dog med den stigende produktion opstå bæredygtighedsspørgsmål, og det kan være 
nødvendigt med forskellige bæredygtighedskriterier for disse biobrændstoffer.

Ændringsforslag 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) indvirkningen af EU's politik for 
biobrændsel på den direkte og indirekte 
arealanvendelse og et skøn over de 
dermed forbundne CO2-udledninger.

Or. en
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Begrundelse

Rapporteringen skal også omfatte en omhyggelig vurdering af den indvirkning, som den 
voksende efterspørgsel efter bioenergi har på arealanvendelsen på globalt plan og de 
tilhørende emissioner. Uden en sådan vurdering vil det være umuligt at fastslå, om politikken 
faktisk bidrager til at reducere emissionerne.

Ændringsforslag 1017
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemførelsen af markeder til 
oprindelsesgarantier, inklusive systemer 
til forudgående tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionens rapport ikke kun ser på spørgsmål vedrørende biomasse og 
biobrændstoffer, men at den også vurderer markederne for vedvarende energi og vejen frem 
for indførelsen af incitamenter for vedvarede energikilder på det indre marked for elektricitet.

Ændringsforslag 1018
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilgængelighed af biobrændsel udledt 
af cellulose, hemicellulose eller lignin fra 
vedvarende biomasse og

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen bør også analysere tilgængeligheden af celluloseholdige biobrændstoffer.

Ændringsforslag 1019
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) behovet for en harmoniseret 
europæisk incitamentsmekanisme for 
vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionens rapport ikke kun ser på spørgsmål vedrørende biomasse og 
biobrændstoffer, men at den også vurderer markederne for vedvarende energi og vejen frem 
for indførelsen af incitamenter for vedvarede energikilder på det indre marked for elektricitet.

Ændringsforslag 1020
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) virkningen af indirekte ændringer i 
arealanvendelse

Or. en
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Ændringsforslag 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger eller, hvis det er relevant, 
udarbejde et lovforslag til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af oprindelsesgarantier bør overvejes, så de omfatter biobrændstoffer i et separat 
system til omsættelige kreditter for at opnå større fleksibilitet i forbindelse med opnåelsen af 
målene for biobrændstoffer og for at undgå unødige fysiske bevægelser af biobrændstoffer. 
En række medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Spanien, Det Forenede 
Kongerige og Finland) har allerede udviklet eller er i færd med at udvikle et sådan system 
som del af deres nationale retsgrundlag for biobrændstoffer. Et harmoniseret system kunne 
medføre større fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med opnåelsen af deres 
respektive mål for biobrændstoffer på en omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 1022
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Hvis der registreres negative 
miljømæssige eller sociale virkninger, 
foreslår den korrigerende foranstaltninger 
inden 2 måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 1023
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Hvis der opstår negative virkninger, 
foreslår Kommissionen korrigerende 
foranstaltninger for at tilpasse 
biomassemålet som fastsat i artikel 3. Den 
suspenderer straks målet, hvis EU's mål 
for biobrændsel har negative virkninger 
som anført under litra c). Kommissionen 
vil efter høring af FAO offentliggøre en 
meddelelse, hvor den angiver de 
specifikke forhold, hvorunder målet vil 
blive suspenderet.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at produktionen af fødevarer har forrang frem for produktionen af 
biobrændsel.

Ændringsforslag 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I sin rapport skal Kommissionen også 
analysere de politikker, der er gennemført 
af de medlemsstater, hvor der er 
potentiale for offshorevindudvikling, 
særligt om de medlemsstater har:
a) oprettet et enkelt administrativt organ, 
der er ansvarligt for at behandle 
godkendelses-, certificerings- og 
licensansøgninger om offshorevindanlæg 
og for at tilbyde ansøgerne bistand,
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b) konstateret behovet for langsigtet og 
strategisk planlægning af net til at 
omfatte store mængder elektricitet fra 
havvindmølleparker, 
c) etableret instrumenter til fysisk 
planlægning på havet for at opnå den 
optimale placering.
Den skal, hvis det er relevant, fremsætte 
forslag til yderligere lovgivning for at 
sikre rettidig anvendelse af offshorevind.

Or. en

Begrundelse

Offshorevindenergi kan dække mere end 4 % af EU's energiforbrug i 2020 (afhængig af 
virkningen af energieffektive foranstaltninger). Som det slås fast i meddelelsen fra 
Kommissionen om "Den vedvarende energis andel i EU" (KOM(2004)0366), skal 
regeringerne oprette juridiske systemer og hurtige procedurer for udstedelse af 
byggetilladelser for at skabe retssikkerhed for offshorevindudvikling. En offshorevindpolitik 
skal styrke den nødvendige netinfrastruktur.

Ændringsforslag 1025
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I sin rapport skal Kommissionen også 
analysere de politikker, der er gennemført 
af de medlemsstater, hvor der er 
potentiale for offshorevindudvikling, 
særligt om de medlemsstater har:
a) oprettet et enkelt administrativt organ, 
der er ansvarligt for at behandle 
godkendelses-, certificerings- og 
licensansøgninger om offshorevindanlæg 
og for at tilbyde ansøgerne bistand,
b) konstateret behovet for langsigtet og 
strategisk planlægning af net til at 
omfatte store mængder elektricitet fra 
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havvindmølleparker, 
c) etableret instrumenter til fysisk 
planlægning på havet for at opnå den 
optimale placering.
Den skal, hvis det er relevant, fremsætte 
forslag til yderligere lovgivning for at 
sikre rettidig anvendelse af offshorevind.

Or. en

Begrundelse

Offshorevindenergi kan opfylde mere end 4 % af EU's energiforbrug i 2020. Regeringerne 
skal oprette juridiske systemer og hurtige procedurer for udstedelse af byggetilladelser for at 
skabe retssikkerhed for offshorevindudvikling. EU skal styrke den nødvendige netinfrastruktur 
i overensstemmelse med Kommissionens løfter om systematisk at "gennemgå de hindringer, 
som kan blokere for udviklingen af havmøller, og de miljøkrav, der skal opfyldes, og 
udarbejde retningslinjer for medlemsstaterne eller eventuelt fremsætte forslag til lovgivning."

Ændringsforslag 1026
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen skal oprette et websted 
som dedikeret værktøj til detaljerede 
aktuelle oplysninger om medlemsstaternes 
nationale eller regionale støtteordninger 
for energi fra vedvarende kilder og alle 
ændringer heraf. På grundlag af 
rapporteringen fra medlemsstaterne jf. 
artikel 19, 1a (ny), skal Kommissionen 
opdatere det pågældende websted senest 
fire uger efter fremlæggelsen af en 
rapport.

Or. en

Begrundelse

Det er i øjeblikket svært at skaffe aktuelle oplysninger om ændringer i lovgivning, politikker 
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og støtteniveau med hensyn til vedvarende energikilder i de forskellige medlemsstater. En 
særlig dedikeret kilde til oplysninger på internettet ville hjælpe til med at sprede oplysninger 
og ad den vej tilskynde især SMV’er til at øge deres aktiviteter på tværs af nationale grænser.

Ændringsforslag 1027
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Senest 31. december 2018 skal 
Kommissionen offentliggøre en køreplan 
for vedvarende energi for perioden efter 
2020, der ledsages af forslag til retsakter.
Denne køreplan kan vurdere behovet for 
at foreslå en harmoniseret europæisk 
støtteordning for vedvarende energi, der 
tager hensyn til:
a) liberaliseringen af elektricitetsmarkedet 
i EU,
b) hindringer for VEK-udvikling i hver 
medlemsstat,
c) niveauet af støttemekanismer, der 
modtages af 
andengenerationsteknologier, særligt 
atomkraft og kul,
d) niveauet af adgang til harmoniserede 
net og administrations- og 
planlægningsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

EU bør se længere frem end 2020 i forbindelse med anvendelsen af vedvarende energi. En del 
af enhver køreplan for perioden efter 2020 bør se på muligheden for at harmonisere 
støttemekanismer sammen med andre vigtige behov. Et skridt i retning mod en harmoniseret 
støttemekanisme for vedvarende elektricitet for hele EU ville udgøre en risiko for Europas 
førende position inden for vedvarende energi. Ændringer i rammerne skaber usikkerhed 
blandt investorer, særligt ændringer i de grundlæggende rammer for et i forvejen effektivt 
system.
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Ændringsforslag 1028
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I sin rapport skal Kommissionen også 
analysere de politikker, der er gennemført 
af de medlemsstater, hvor der er 
potentiale for offshorevindudvikling, 
særligt om de medlemsstater har:
a) oprettet et enkelt administrativt organ, 
der er ansvarligt for at behandle 
godkendelses-, certificerings- og 
licensansøgninger om offshorevindanlæg 
og for at tilbyde ansøgerne bistand,
b) konstateret behovet for langsigtet og 
strategisk planlægning af net til at 
omfatte store mængder elektricitet fra 
havvindmølleparker, 
c) etableret instrumenter til fysisk 
planlægning på havet for at opnå den 
optimale placering.
Den skal, hvis det er relevant, fremsætte 
forslag til yderligere lovgivning for at 
sikre rettidig anvendelse af offshorevind.

Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed for offshorevindudvikling skal regeringerne oprette juridiske 
systemer og hurtige procedurer for udstedelse af byggetilladelser. En offshorevindpolitik for 
EU skal styrke den nødvendige netinfrastruktur. Endvidere fastslår Kommissionen, at den 
systematisk vil "gennemgå de hindringer, som kan blokere for udviklingen af havmøller, og de 
miljøkrav, der skal opfyldes, og udarbejde retningslinjer for medlemsstaterne eller eventuelt 
fremsætte forslag til lovgivning."
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Ændringsforslag 1029
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. marts 2010. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter lovene og de 
administrative bestemmelser i kraft inden 
24 måneder efter dette direktivs 
ikrafttrædelse. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Den aktuelt foreslåede frist er for kort.
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