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Ändringsförslag 877
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för biobränslen 

och andra biovätskor

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för biomassa,

biobränslen och andra biovätskor

Or. en

Motivering

Samma kriterier för miljöhållbarhet bör gälla för all växtbaserad energi för transporter. Till 
orden ”biobränslen” och ”biovätskor” bör fogas ordet “biomassa” för att den tekniska 
utvecklingen inte ska ge upphov till kryphål, till exempel biomassa som används för att 
producera väte för transporter.

Ändringsförslag 878
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för 

biobränslen och andra biovätskor

Kontroll av överensstämmelse med 
hållbarhetskriterierna för biobränslen och 

andra biovätskor

Or. en
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Ändringsförslag 879
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för biobränslen 

och andra biovätskor

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för all biomassa 

som används för energiändamål

Or. en

Ändringsförslag 880
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar 
att de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att bränsleleverantörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts för en motsvarande 
mängd biobränslen. I det sammanhanget 
ska de kräva att bränsleleverantörerna 
överlämnar hållbarhetscertifikat som de 
antingen fått direkt från de 
tillhandahållare av biobränslen av vilka de 
köpt biobränslena eller köpt på en 
certifierad marknad för handel, beroende 
på vilken av dessa två metoder, nämligen 
massbalansmetoden och/eller metoden 
med ”beställ och gör anspråk på” (book 
and claim) som används.

(a) Leveranser av råvaror eller 
biobränslen med olika 
hållbarhetsegenskaper kan blandas.
(b) Information om 
hållbarhetsegenskaperna hos och 
storleken på dessa leveranser är 
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fortsättningsvis kopplad till blandningen.
(c) Det kan garanteras att summan av alla 
leveranser som dras ifrån blandningen 
har samma hållbarhetsegenskaper, i 
samma kvantiteter, som summan av alla 
kvantiteter som lagts till blandningen.

Or. en

Motivering

Inom gemenskapens system för biobränslen bör det erkännas att det finns två system för 
praktisk informationshantering genom leveranskedjan, nämligen massbalansmetoden 
och/eller metoden med ”beställ och gör anspråk på” (book and claim), snarare än att det 
föreskrivs en enda metod. Aktörerna bör ges handlingsfrihet så de kan välja den lämpligaste 
metoden från fall till fall och således se till att produktionen av hållbara biobränslen sker så 
kostnadseffektivt som möjligt.

Ändringsförslag 881
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar 
att de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att bränsleleverantörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts för en motsvarande 
mängd biobränslen. I det sammanhanget 
ska de kräva att bränsleleverantörerna 
överlämnar hållbarhetscertifikat som de 
antingen fått direkt från de 
tillhandahållare av biobränslen av vilka de 
köpt biobränslena eller köpt på en 
certifierad marknad för handel, beroende 
på vilken av dessa två metoder, nämligen 
massbalansmetoden och/eller metoden 
med ”beställ och gör anspråk på” (book 
and claim) som används.

(a) Leveranser av råvaror eller 
biobränslen med olika 
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hållbarhetsegenskaper kan blandas.
(b) Information om 
hållbarhetsegenskaperna hos och 
storleken på dessa leveranser är 
fortsättningsvis kopplad till blandningen.
(c) Det kan garanteras att summan av alla 
leveranser som dras ifrån blandningen 
har samma hållbarhetsegenskaper, i 
samma kvantiteter, som summan av alla 
kvantiteter som lagts till blandningen.

Or. en

Motivering

Inom gemenskapens system för biobränslen bör det erkännas att det finns två system för 
praktisk informationshantering genom leveranskedjan, nämligen massbalansmetoden 
och/eller metoden med ”beställ och gör anspråk på” (book and claim), snarare än att det 
föreskrivs en enda metod. Aktörerna bör ges handlingsfrihet så de kan välja den lämpligaste 
metoden från fall till fall och således se till att produktionen av hållbara biobränslen sker så 
kostnadseffektivt som möjligt.

Ändringsförslag 882
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. I de fall biomassa, biobränslen och 
andra biovätskor ska beaktas för de syften 
som avses i artikel 15.1, ska 
medlemsstaterna kräva att de ekonomiska 
aktörerna visar att de 
miljöhållbarhetskriterier och kriterier för 
social hållbarhet som anges i artikel 15 har 
uppfyllts. I det sammanhanget ska de kräva 
att de ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

Or. en
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Ändringsförslag 883
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. All biomassa som används för 
energiändamål ska beaktas för de syften 
som avses i artikel 15.1 och
medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska aktörerna visar att de 
miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

Or. en

Ändringsförslag 884
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar att 
de hållbarhetskriterier som anges i artikel 
15 har uppfyllts. I det sammanhanget ska 
de kräva att de ekonomiska aktörerna 
använder ett massbalanssystem som 
uppfyller följande krav:

Or. en
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Ändringsförslag 885
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet om 
driften av den massbalansmetod för 
kontroll av överensstämmelse som 
beskrivs i punkt 1 och om möjligheten att 
tillåta andra kontrollmetoder för vissa 
eller alla typer av råvaror eller 
biobränslen. I sin bedömning ska 
kommissionen beakta de kontrollmetoder 
där information om 
hållbarhetsegenskaper inte behöver vara 
fysiskt kopplad till vissa leveranser eller 
blandningar. Vid bedömningen ska man 
beakta behovet av att bibehålla 
kontrollsystemets integritet och effektivitet 
samtidigt som man undviker att lägga en 
onödigt tung börda på industrin. 
Rapporten ska, om det är lämpligt, 
åtföljas av förslag som tillåter andra 
kontrollmetoder till Europaparlamentet 
och rådet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 886
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om driften av den massbalansmetod för 
kontroll av överensstämmelse som beskrivs 
i punkt 1 och om möjligheten att tillåta 
andra kontrollmetoder för vissa eller alla 

2. Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om hur massbalansmetoden och metoden 
med ”beställ och gör anspråk på” (book 
and claim) fungerat för kontroll av 
överensstämmelse.
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typer av råvaror eller biobränslen. I sin 
bedömning ska kommissionen beakta de 
kontrollmetoder där information om 
hållbarhetsegenskaper inte behöver vara 
fysiskt kopplad till vissa leveranser eller 
blandningar. Vid bedömningen ska man 
beakta behovet av att bibehålla 
kontrollsystemets integritet och effektivitet 
samtidigt som man undviker att lägga en 
onödigt tung börda på industrin. 
Rapporten ska, om det är lämpligt, 
åtföljas av förslag som tillåter andra 
kontrollmetoder till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Motivering

Inom gemenskapens system för biobränslen bör det erkännas att det finns två system för 
praktisk informationshantering genom leveranskedjan, nämligen massbalansmetoden 
och/eller metoden med ”beställ och gör anspråk på” (book and claim), snarare än att det 
föreskrivs en enda metod. Aktörerna bör ges handlingsfrihet så de kan välja den lämpligaste 
metoden från fall till fall och således se till att produktionen av hållbara biobränslen sker så 
kostnadseffektivt som möjligt.

Ändringsförslag 887
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om driften av den massbalansmetod för 
kontroll av överensstämmelse som beskrivs 
i punkt 1 och om möjligheten att tillåta 
andra kontrollmetoder för vissa eller alla 
typer av råvaror eller biobränslen. I sin 
bedömning ska kommissionen beakta de 
kontrollmetoder där information om 
hållbarhetsegenskaper inte behöver vara 
fysiskt kopplad till vissa leveranser eller 

Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om hur massbalansmetoden och metoden 
med “beställ och gör anspråk på” (book 
and claim) fungerat för kontroll av 
överensstämmelse.
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blandningar. Vid bedömningen ska man 
beakta behovet av att bibehålla 
kontrollsystemets integritet och effektivitet 
samtidigt som man undviker att lägga en 
onödigt tung börda på industrin. 
Rapporten ska, om det är lämpligt, 
åtföljas av förslag som tillåter andra 
kontrollmetoder till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Motivering

Inom gemenskapens system för biobränslen bör det erkännas att det finns två system för 
praktisk informationshantering genom leveranskedjan, nämligen massbalansmetoden 
och/eller metoden med ”beställ och gör anspråk på” (book and claim), snarare än att det 
föreskrivs en enda metod. Aktörerna bör ges handlingsfrihet så de kan välja den lämpligaste 
metoden från fall till fall och således se till att produktionen av hållbara biobränslen sker så 
kostnadseffektivt som möjligt.

Ändringsförslag 888
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om driften av den massbalansmetod för 
kontroll av överensstämmelse som beskrivs 
i punkt 1 och om möjligheten att tillåta 
andra kontrollmetoder för vissa eller alla 
typer av råvaror eller biobränslen. I sin 
bedömning ska kommissionen beakta de 
kontrollmetoder där information om 
hållbarhetsegenskaper inte behöver vara 
fysiskt kopplad till vissa leveranser eller 
blandningar. Vid bedömningen ska man 
beakta behovet av att bibehålla 
kontrollsystemets integritet och effektivitet 
samtidigt som man undviker att lägga en 
onödigt tung börda på industrin. Rapporten 

Kommissionen ska 2010 och 2012 
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om hur den massbalansmetod för kontroll 
av överensstämmelse fungerat, som 
beskrivs i punkt 1 och om möjligheten att 
tillåta andra kontrollmetoder för vissa eller 
alla typer av råvaror, biobränslen eller 
andra biovätskor. I sin bedömning ska 
kommissionen beakta de kontrollmetoder 
där information om hållbarhetsegenskaper 
inte behöver vara fysiskt kopplad till vissa 
leveranser eller blandningar. Vid 
bedömningen ska man beakta behovet av 
att bibehålla kontrollsystemets integritet 
och effektivitet samtidigt som man 
undviker att lägga en onödigt tung börda på 
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ska, om det är lämpligt, åtföljas av förslag 
som tillåter andra kontrollmetoder till 
Europaparlamentet och rådet.

industrin. Rapporten ska, om det är 
lämpligt, åtföljas av förslag som tillåter 
andra kontrollmetoder till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Motivering

I den rapport som kommissionen ska lägga fram bör det också tas hänsyn till andra 
biovätskor, av omsorg om helhetsbilden.

Ändringsförslag 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i sin rapport 2009 
också föreslå ett system för kontroll av att 
alla former av energi från biomassa 
uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 15.

Or. en

Motivering

Det föreslås visserligen att kriterierna ska utvidgas till att omfatta all användning av 
biomassa för energiändamål men det saknas handfasta metoder för att kontrollera att 
kriterierna uppfylls, annat än vid användning som biobränsle. Kommissionen bör därför i sin 
rapport 2009 föreslå en sådan utvidgning.
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Ändringsförslag 890
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska operatörerna lämnar in 
pålitlig information och att de på begäran 
upplyser medlemsstaten om vilka uppgifter 
som ligger till grund för informationen. 
Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska aktörerna ser till att den 
information de lämnar genomgår en 
oberoende granskning, och att det 
inkommer med bevis för att så skett.
Granskningen ska visa att de system som 
de ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, pålitliga och omöjliga att 
förfalska. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av frekvensen av 
provtagningen och vilken metod som 
ligger bakom den samt uppgifternas 
tillförlitlighet.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
bränsleleverantörerna lämnar in pålitlig 
information och att de på begäran upplyser 
medlemsstaten om vilka uppgifter som 
ligger till grund för informationen. 
Kommissionen ska anta riktlinjer för hur 
tillhandahållarna av biobränslen ska 
övervaka och rapportera uppgifter om 
hållbarheten hos de biobränslen de 
tillhandahåller och för att den information 
de lämnar till bränsleleverantörerna ska 
kontrolleras av en ackrediterad 
granskare.

Or. en

Motivering

Det bör råda en klar ansvarsfördelning mellan å ena sidan tillhandahållaren av biobränslen, 
som ska se till att utverka giltigt certifikat och å andra sidan bränsleleverantören, som ska 
ansvara för att certifikatet överlämnas, som ett led i arbetet med offentliggörande. Med hjälp 
av en enda europatäckande uppsättning av riktlinjer för övervakning, rapportering och 
kontroll kommer biobränslekomponenter och färdiga bränslen att kunna utbytas och handeln 
med dem att fungera och dessutom undviks snedvridningar av marknaden, tillsammans med 
hinder för verksamheten och onödiga kostnader för konsumenterna. 
Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i EU-fördraget.
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Ändringsförslag 891
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska operatörerna lämnar in 
pålitlig information och att de på begäran 
upplyser medlemsstaten om vilka uppgifter 
som ligger till grund för informationen. 
Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska aktörerna ser till att den 
information de lämnar genomgår en 
oberoende granskning, och att det 
inkommer med bevis för att så skett. 
Granskningen ska visa att de system som 
de ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, pålitliga och omöjliga att 
förfalska. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av frekvensen av 
provtagningen och vilken metod som ligger 
bakom den samt uppgifternas 
tillförlitlighet.

3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att garantera att de ekonomiska aktörerna
lämnar in pålitlig information och att de på 
begäran upplyser medlemsstaten om vilka 
uppgifter som ligger till grund för 
informationen. Medlemsstaterna ska kräva 
att de ekonomiska aktörerna ser till att den 
information de lämnar genomgår en 
oberoende granskning, och att det 
inkommer med bevis för att så skett. 
Granskningen ska visa att de system som 
de ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, pålitliga och omöjliga att 
förfalska. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av frekvensen av 
provtagningen och vilken metod som ligger 
bakom den samt uppgifternas 
tillförlitlighet.

Or. de

Motivering

De ekonomiska aktörerna behöver pålitliga och förutsägbara strukturer för att kunna 
leverera de uppgifter som önskas.

Ändringsförslag 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får besluta att bilaterala 
och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer visar att 
biobränslen och andra biovätskor 

utgår
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tillverkade från råvaror som odlats i de 
länderna uppfyller 
miljöhållbarhetskraven i artikel 15.3 eller 
15.4.
Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system 
som anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att biobränsleleveranserna 
uppfyller miljöhållbarhetskriterierna i 
artikel 15.3 eller 15.4.
Kommissionen får besluta att nationella, 
multinationella eller internationella 
system för att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2.

Or. de

Motivering

För att påvisa att hållbarhetskraven uppfyllts i samband med import från tredjeländer bör 
likadana eller åtminstone likvärdiga kriterier gälla (massbalans). Vi kan inte göra avkall på 
kravet om att gemenskapens hållbarhetskriterier ska tillämpas på motsvarande sätt. Detta 
garanteras genom kompletteringen av artikel 15.5 (ändringsförslag 4).

Ändringsförslag 893
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får besluta att bilaterala 
och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer visar att 
biobränslen och andra biovätskor 
tillverkade från råvaror som odlats i de 
länderna uppfyller 
miljöhållbarhetskraven i artikel 15.3 eller 
15.4.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får besluta att bilaterala 
och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer visar att 
biobränslen och andra biovätskor
tillverkade från råvaror som odlats i de 
länderna uppfyller miljöhållbarhetskraven i 
artikel 15.3 eller 15.4.

4. Kommissionen ska ingå bilaterala och 
multilaterala avtal mellan gemenskapen 
och tredjeländer för att garantera att 
energi från biomassa tillverkad från 
råvaror som odlats i de länderna uppfyller 
miljöhållbarhetskraven i artikel 15.3, 15.4, 
15.7a och 15.8. I avtalen ska ingå 
åtgärder för att garantera medverkan från 
små och medelstora företags sida.

Or. en

Ändringsförslag 895
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får besluta att bilaterala 
och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer visar att 
biobränslen och andra biovätskor 
tillverkade från råvaror som odlats i de 
länderna uppfyller miljöhållbarhetskraven i 
artikel 15.3 eller 15.4.

4. Kommissionen får besluta att bilaterala 
och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer visar att
biomassa, biobränslen och andra 
biovätskor tillverkade från råvaror som 
odlats i de länderna uppfyller 
miljöhållbarhetskraven och kraven på 
social hållbarhet i artikel 15.3 eller 15.4.

Or. en

Motivering

Varje beslut om att bortse från de hållbarhetskriterier som fastställts i detta direktiv till 
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förmån för andra nationella, multinationella eller internationella system skulle innebära en 
kompletterande åtgärd som går utöver direktivets räckvidd och bör därför omfattas av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 896
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att biobränsleleveranserna
uppfyller miljöhållbarhetskriterierna i 
artikel 15.3 eller 15.4.

Kommissionen ska stimulera till att 
frivilliga nationella eller internationella 
system som anger normer för tillverkning 
av biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att leveranserna av 
biomassa för energiändamål uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att biobränsleleveranserna
uppfyller miljöhållbarhetskriterierna i 
artikel 15.3 eller 15.4.

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att leveranserna av energi 
från biomassa uppfyller 
miljöhållbarhetskriterierna i artikel 15.3 
eller 15.4.

Or. en
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Ändringsförslag 898
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att biobränsleleveranserna 
uppfyller miljöhållbarhetskriterierna i 
artikel 15.3 eller 15.4.

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2 eller visar att biobränsleleveranserna 
uppfyller miljöhållbarhetskriterierna i 
artikel 15.3 eller 15.4. I dessa fall måste 
utgångspunkten för användningen av 
normerna vara att olika system som anger 
normer ska behandlas lika och att ingen 
diskriminering får uppkomma någonstans 
utmed kedjan för produktion av 
biobränslen.

Or. en

Motivering

De frivilliga nationella eller internationella system som anger normer och nämnts i punkten 
hänför sig huvudsakligen till certifieringen. Användning av certifiering som ett 
marknadsbaserat redskap bör undvikas och tillgripas bara när nationell lagstiftning och 
övriga nationella regleringsramar inte kan stå till tjänst med pålitliga belägg för att 
biobränslen och andra biovätskor är av hållbart ursprung.

Ändringsförslag 899
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att nationella, 
multinationella eller internationella system 
för att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 

Kommissionen får besluta att nationella, 
multinationella eller internationella system 
för att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 
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artikel 15.2. artikel 15, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 21.3.

Or. en

Ändringsförslag 900
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att nationella, 
multinationella eller internationella system 
för att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i artikel 
15.2.

Kommissionen får, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 21.3, besluta att 
nationella, multinationella eller 
internationella system för att mäta 
minskningen av växthusgasutsläpp 
innehåller korrekta uppgifter för de syften 
som anges i artikel 15.2.

Or. en

Motivering

Varje beslut om att bortse från de hållbarhetskriterier som fastställts i detta direktiv till 
förmån för andra nationella, multinationella eller internationella system skulle innebära en 
kompletterande åtgärd som går utöver direktivets räckvidd och bör därför omfattas av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 901
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen erkänner att kontrollen av 
att biobränslen och andra biovätskor är 
av hållbart ursprung i första hand ska 
baseras på nationell lagstiftning och 
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övriga nationella regleringsramar.

Or. en

Motivering

De frivilliga nationella eller internationella system som anger normer och nämnts i punkten 
hänför sig huvudsakligen till certifieringen. Användning av certifiering som ett 
marknadsbaserat redskap bör undvikas och tillgripas bara när nationell lagstiftning och 
övriga nationella regleringsramar inte kan stå till tjänst med pålitliga belägg för att 
biobränslen och andra biovätskor är av hållbart ursprung.

Ändringsförslag 902
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att kommissionen ska fatta beslut i 
enlighet med punkt 4 krävs att avtalet 
eller systemet uppfyller adekvata krav på 
pålitlighet, insyn och oberoende 
granskning. Om det rör sig om system för 
att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp, ska de systemen också 
uppfylla de metodologiska kraven i 
bilaga VII.

utgår

Or. de

Motivering

Se det ändringsförslag som hänför sig till artikel 16.5.
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Ändringsförslag 903
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas 
i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. 
De ska ha en giltighetsperiod på högst 
fem år.

utgår

Or. de

Motivering

Följer av de ändringsförslag som hänför sig till artikel 16.5 och 16.6.

Ändringsförslag 904
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2 och 
utgående från rekommendationer från det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
som ska se över de hållbarhetskriterier 
och det kontrollförfarande som ingår i 
andra nationella och internationella 
system. De ska ha en giltighetsperiod på 
högst fem år.

Or. en

Motivering

För att det säkert ska råda konsekvens mellan å ena sidan CEN:s uppdrag att utveckla 
hållbarhetskriterier för biobränslen och å andra sidan de beslut som fattats med stöd av detta 
direktiv och hänför sig till uppfyllandet av miljöhållbarhetskriterierna för biobränslen och 
andra biovätskor är det önskvärt att dessa beslut grundar sig på CEN:s rekommendationer 
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avsedda att fastställa allmängiltiga kriterier, indikatorer och metoder för fastställandet av 
hållbarhetskriterier samt för att påvisa och kontrollera att dessa följts.

Ändringsförslag 905
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2 och 
utgående från rekommendationer från det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
som ska se över de hållbarhetskriterier 
och det kontrollförfarande som ingår i 
andra nationella och internationella 
system. De ska ha en giltighetsperiod på 
högst fem år.

Or. en

Motivering

För att det säkert ska råda konsekvens mellan å ena sidan CEN:s uppdrag att utveckla 
hållbarhetskriterier för biobränslen och å andra sidan de beslut som fattats med stöd av detta 
direktiv och hänför sig till uppfyllandet av miljöhållbarhetskriterierna för biobränslen och 
andra biovätskor är det önskvärt att dessa beslut grundar sig på CEN:s rekommendationer 
avsedda att fastställa allmängiltiga kriterier, indikatorer och metoder för fastställandet av 
hållbarhetskriterier samt för att påvisa och kontrollera att dessa följts.

Ändringsförslag 906
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll i artikel 21.3. De ska ha en 
giltighetsperiod på högst fem år och kunna 
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återkallas på initiativ av kommissionen, 
den kommitté som anges i artikel 21.2 
eller Europaparlamentet, närhelst 
pålitligheten i ett system allvarligt kan 
betvivlas.

Or. en

Ändringsförslag 907
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll i artikel 21.3. De ska ha en 
giltighetsperiod på högst fem år och kunna 
återkallas på initiativ av kommissionen, 
den kommitté som anges i artikel 21.2 
eller Europaparlamentet, närhelst 
pålitligheten i ett system allvarligt kan 
betvivlas.

Or. en

Motivering

Vi måste kunna reagera snabbt om oförutsedda frågor skulle komma att aktualiseras med 
avseende på biobränslenas hållbarhet.

Ändringsförslag 908
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas 
i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 

(6) Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas 
i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.
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ska ha en giltighetsperiod på högst fem år. Besluten ska också kunna återkallas 
tidigare om det finns belägg för 
överträdelser av normerna för hållbarhet 
eller om systemen eller avtalen inte kan 
tillförsäkra adekvata normer för 
pålitlighet, insyn och oberoende 
granskning med regelbundna och täta 
mellanrum.

Or. en

Motivering

I artikel 16.6 står det att besluten om att ta med internationella avtal och system ska ha en 
giltighetsperiod på högst fem år. Dessa beslut bör också återkallas tidigare, om det finns 
belägg för att avtalen och systemen inte uppfyller nödvändiga kriterier eller adekvata normer 
för pålitlighet, insyn och oberoende granskning. 

Ändringsförslag 909
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en ekonomisk aktör uppvisar bevis 
eller uppgifter som skaffats i enlighet med 
ett avtal eller system som varit föremål för 
ett beslut enligt punkt 4, ska en 
medlemsstat inte kräva att leverantören 
inkommer med ytterligare bevis på 
överensstämmelse med motsvarande 
miljöhållbarhetskriterium.

utgår

Or. de

Motivering

De föreskrifter som avses gälla för import från tredjeländer har inte preciserats i 
kvalitetshänseende. Det sägs inget om vilka kriterier som ska uppfyllas i samband med att det 
ingås avtal med tredjeländer, framför allt inte om påvisande med hjälp av massbalans. 
Leverantörer från tredjeländer har en märkbar fördel i konkurrensen jämfört med 
leverantörer från EU, eftersom det bara är de senare som måste uppvisa belägg med hjälp av 
massbalans.
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Ändringsförslag 910
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en ekonomisk aktör uppvisar bevis 
eller uppgifter som skaffats i enlighet med 
ett avtal eller system som varit föremål för 
ett beslut enligt punkt 4, ska en 
medlemsstat inte kräva att leverantören 
inkommer med ytterligare bevis på 
överensstämmelse med motsvarande 
miljöhållbarhetskriterium.

7. Om en tillhandahållare av biobränslen
uppvisar bevis eller uppgifter som skaffats 
i enlighet med ett avtal eller system som 
varit föremål för ett beslut enligt punkt 4, 
ska en medlemsstat inte kräva att 
leverantören inkommer med ytterligare 
bevis på överensstämmelse med 
motsvarande miljöhållbarhetskriterium.

Or. en

Motivering

Det bör råda en klar ansvarsfördelning mellan å ena sidan tillhandahållaren av biobränslen, 
som ska se till att utverka giltigt certifikat och å andra sidan bränsleleverantören, som ska 
ansvara för att certifikatet överlämnas, som ett led i arbetet med offentliggörande, för att 
garantera att kriterierna uppfylls.

Ändringsförslag 911
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen 
undersöka tillämpningen av artikel 15 i 
fråga om en källa för biobränsle eller 
annan biovätska och, inom sex månader 
från mottagandet av en begäran och i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2, 
besluta om den berörda medlemsstaten får 
beakta biobränsle eller biovätska från den 

utgår
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källan vid tillämpningen av artikel 15.1.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte utesluta några som helst hållbara biobränslen som uppfyller de 
hållbarhetskriterier som fastställts i artikel 15.1.

För att direktivet ska fungera bra måste de villkor som uppställs vara klara och tydliga och 
till detta kommer dessutom att man ska kunna kontrollera dem och se till att de följs och att 
de inte ska kunna tolkas på olika sätt. Alla biobränslen som uppfyller dessa villkor bör kunna 
accepteras.

Med stöd av artikel 16.4 får kommissionen handlingsfrihet vid hanteringen av de 
utomeuropeiska källor till biobränslen som behövs för att målet för 2020 ska nås. Några 
befogenheter utöver detta behöver kommissionen inte.

Ändringsförslag 912
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen undersöka 
tillämpningen av artikel 15 i fråga om en 
källa för biobränsle eller annan biovätska 
och, inom sex månader från mottagandet 
av en begäran och i enlighet med 
förfarandet i artikel 21.2, besluta om den 
berörda medlemsstaten får beakta 
biobränsle eller biovätska från den källan 
vid tillämpningen av artikel 15.1.

8. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen undersöka 
tillämpningen av artikel 15 i fråga om en 
källa för biomassa, biobränsle eller annan 
biovätska och, inom sex månader från 
mottagandet av en begäran och i enlighet 
med förfarandet i artikel 21.2, besluta om 
den berörda medlemsstaten får beakta
biomassa, biobränsle eller biovätska från 
den källan vid tillämpningen av 
artikel  15.1.

Or. en

Motivering

Samma kriterier för miljöhållbarhet bör gälla för all växtbaserad energi för transporter. Till 
orden ”biobränslen” och ”biovätskor” bör fogas ordet ”biomassa” för att den tekniska 
utvecklingen inte ska ge upphov till kryphål, till exempel biomassa som används för att 
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producera väte för transporter.

Ändringsförslag 913
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska tillsätta en 
kommitté av oberoende experter som ska 
utveckla en mekanism för att effektivt 
bedöma och åtgärda hur bioenergin 
indirekt påverkar markanvändningen, 
tillsammans med dess indirekta påverkan 
i form av skador på naturliga skogar eller 
andra naturliga ekosystem, med verkan 
senast från och med den 31 december 
2010. Det är väsentligt att den indirekta 
påverkan också beaktas.

Or. en

Motivering

Hållbar produktion bör inte handla bara om miljöhållbarhet. Det finns talrika belägg för att 
produktionen av biobränslen leder till sociala problem och brott mot de mänskliga 
rättigheterna och detta visar att sociala normer måste tas med i EU:s hållbarhetskriterier för 
biobränslen.

Ändringsförslag 914
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av hur biobränslen och andra 
biovätskor påverkar utsläppen av 

växthusgaser

Beräkning av hur energi från biomassa
påverkar utsläppen av växthusgaser

Or. en
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Motivering

Indirekt ändring av markanvändningen innebär följande: När mark används för produktion 
av biobränslen i stället för livsmedelsproduktion, då kommer livsmedelsproduktionen på 
något annat håll i världen att öka på bekostnad av tropiska skogar eller annan mark som inte 
används för jordbruksändamål. Det här beror på att man vill ersätta den 
livsmedelsproduktion som gått förlorad. Följden blir att biobränslena inte lika effektivt 
kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste det tas med en faktor med vars 
hjälp konsekvenserna av indirekt ändring av markanvändningen räknas bort från de 
standardvärden eller faktiska värden för minskning av växthusgasutsläppen som gäller för 
biobränslen. Denna faktor kommer att sporra till användning av effektivare grödor och 
effektivare markanvändning. 

Ändringsförslag 915
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den minskning av utsläpp av 
växthusgaser som användningen av 
biobränslen och andra biovätskor ger i 
enlighet med artikel 15.2 ska beräknas 
enligt följande:

1. Den minskning av utsläpp av 
växthusgaser som användningen av energi 
från biomassa ger i enlighet med artikel 
15.2 ska beräknas enligt följande:

Or. en

Motivering

Indirekt ändring av markanvändningen innebär följande: När mark används för produktion 
av biobränslen i stället för livsmedelsproduktion, då kommer livsmedelsproduktionen på 
något annat håll i världen att öka på bekostnad av tropiska skogar eller annan mark som inte 
används för jordbruksändamål. Det här beror på att man vill ersätta den 
livsmedelsproduktion som gått förlorad. Följden blir att biobränslena inte lika effektivt 
kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste det tas med en faktor med vars 
hjälp konsekvenserna av indirekt ändring av markanvändningen räknas bort från de 
standardvärden eller faktiska värden för minskning av växthusgasutsläppen som gäller för 
biobränslen. Denna faktor kommer att sporra till användning av effektivare grödor och 
effektivare markanvändning.
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Ändringsförslag 916
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för biobränslen 
fastställs i bilaga VIII del A eller B, ska 
det standardvärdet användas för 
biobränslen.

utgår

Or. en

Motivering

Helst bör faktiska värden användas. Uppdelade standardvärden kan användas för vissa faser 
inom produktionsprocessen.

Ändringsförslag 917
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för biobränslen 
fastställs i bilaga VIII del A eller B, ska det 
standardvärdet användas för biobränslen.

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för biobränslen 
fastställs i bilaga VIII del A eller B och el-
värdet för dessa biobränslen, beräknat i 
enlighet med bilaga VII del C punkt 7, är 
lika med eller mindre än noll, ska det 
standardvärdet användas för biobränslen.

Or. en

Motivering

Standardvärdena för utsläppsminskningen av växthusgaser till följd av användningen av 
biobränslen måste beakta ändringar i markanvändningen. Rådet har utpekat detta som ett 
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avsevärt kryphål som kan tillåta att kollager förstörs.

Ändringsförslag 918
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för biobränslen
fastställs i bilaga VIII del A eller B, ska det 
standardvärdet användas för biobränslen.

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för energi från 
biomassa fastställs i bilaga VIII del A eller 
B, ska det standardvärdet användas för 
från biomassa, multiplicerat med faktorn 
för indirekt ändrad markanvändning.

Or. en

Motivering

Indirekt ändring av markanvändningen innebär följande: När mark används för produktion 
av biobränslen i stället för livsmedelsproduktion, då kommer livsmedelsproduktionen på 
något annat håll i världen att öka på bekostnad av tropiska skogar eller annan mark som inte 
används för jordbruksändamål. Det här beror på att man vill ersätta den 
livsmedelsproduktion som gått förlorad. Följden blir att biobränslena inte lika effektivt 
kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste det tas med en faktor med vars 
hjälp konsekvenserna av indirekt ändring av markanvändningen räknas bort från de 
standardvärden eller faktiska värden för minskning av växthusgasutsläppen som gäller för 
biobränslen. Denna faktor kommer att sporra till användning av effektivare grödor och 
effektivare markanvändning.

Ändringsförslag 919
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Genom användning av ett faktiskt värde 
i enlighet med den metodologi som 
fastställs i bilaga VII del C.

(b) Genom användning av ett faktiskt värde 
i enlighet med den metodologi som 
fastställs i bilaga VII del C, multiplicerat 
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med faktorn för indirekt ändrad 
markanvändning.

Or. en

Motivering

Indirekt ändring av markanvändningen innebär följande: När mark används för produktion 
av biobränslen i stället för livsmedelsproduktion, då kommer livsmedelsproduktionen på 
något annat håll i världen att öka på bekostnad av tropiska skogar eller annan mark som inte 
används för jordbruksändamål. Det här beror på att man vill ersätta den 
livsmedelsproduktion som gått förlorad. Följden blir att biobränslena inte lika effektivt 
kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste det tas med en faktor med vars 
hjälp konsekvenserna av indirekt ändring av markanvändningen räknas bort från de 
standardvärden eller faktiska värden för minskning av växthusgasutsläppen som gäller för 
biobränslen. Denna faktor kommer att sporra till användning av effektivare grödor och 
effektivare markanvändning.

Ändringsförslag 920
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Genom att använda ett värde som 
beräknats i enlighet med den metodologi 
som fastställs i bilaga VII del C som 
summan av de faktiska värdena för vissa av 
stegen i produktionsprocessen, och de 
uppdelade standardvärdena i bilaga VII del 
D eller E för andra steg i 
produktionsprocessen.

(c) Genom att använda ett värde som 
beräknats i enlighet med den metodologi 
som fastställs i bilaga VII del C som 
summan av de faktiska värdena för vissa av 
stegen i produktionsprocessen, och de 
uppdelade standardvärdena i bilaga VII del 
D eller E för andra steg i 
produktionsprocessen, varvid alla värden 
ska multipliceras med faktorn för indirekt 
ändrad markanvändning.

Or. en

Motivering

Indirekt ändring av markanvändningen innebär följande: När mark används för produktion 
av biobränslen i stället för livsmedelsproduktion, då kommer livsmedelsproduktionen på 
något annat håll i världen att öka på bekostnad av tropiska skogar eller annan mark som inte 
används för jordbruksändamål. Det här beror på att man vill ersätta den 



AM\731122SV.doc 31/101 PE409.429v01-00

SV

livsmedelsproduktion som gått förlorad. Följden blir att biobränslena inte lika effektivt 
kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste det tas med en faktor med vars 
hjälp konsekvenserna av indirekt ändring av markanvändningen räknas bort från de 
standardvärden eller faktiska värden för minskning av växthusgasutsläppen som gäller för 
biobränslen. Denna faktor kommer att sporra till användning av effektivare grödor och 
effektivare markanvändning.

Ändringsförslag 921
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Faktorn för indirekt ändring av 
markanvändningen ska beräknas 
vartannat år genom att ökningen av 
markanvändning för produktion av energi 
från livsmedel och foder divideras med 
ökningen av markanvändning för 
produktion av livsmedel och foder, utökad 
med ökningen till följd av produktion av 
energi från biomassa.
Faktorn ska vara 1,0 när direktivet träder 
i kraft och kommer att beräknas för första 
gången två år därefter, utgående från 
uppgifter om markanvändningen globalt 
och ändringar i den.
Före 2010 ska kommissionen 
offentliggöra beräkningsmetoderna för 
faktorn för indirekt ändring av 
markanvändningen och då ta hänsyn till 
det eventuella behovet av att bortse från 
skadad mark samt till ett sätt att skilja 
mellan olika marker och former för 
markanvändning.

Or. en

Motivering

Indirekt ändring av markanvändningen innebär följande: När mark används för produktion 
av biobränslen i stället för livsmedelsproduktion, då kommer livsmedelsproduktionen på 
något annat håll i världen att öka på bekostnad av tropiska skogar eller annan mark som inte 
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används för jordbruksändamål. Det här beror på att man vill ersätta den 
livsmedelsproduktion som gått förlorad. Följden blir att biobränslena inte lika effektivt 
kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste det tas med en faktor med vars 
hjälp konsekvenserna av indirekt ändring av markanvändningen räknas bort från de 
standardvärden eller faktiska värden för minskning av växthusgasutsläppen som gäller för 
biobränslen. Denna faktor kommer att sporra till användning av effektivare grödor och 
effektivare markanvändning.

Ändringsförslag 922
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En förutsättning för detta är att 
beräkningsförfarandet är identiskt med 
det beräkningsförfarande som ligger till 
grund för de i bilaga VII del D eller del E 
angivna uppdelade standardvärdena för 
de övriga stegen inom 
beräkningsförfarandet.

Or. de

Motivering

Värdena har fastställts med hänsyn tagen till de fördelningar som ska göras vid de olika 
beräkningsförfarandena (uppställningar och omräkningsfaktorer). Detta innebär att man kan 
ta hänsyn till dessa värden endast om beräkningarna och omräkningsfaktorerna är identiska. 
Användning under betingelser som avviker från dessa måste uteslutas.

Ändringsförslag 923
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Utsläpp till följd av indirekta 
ändringar av markanvändningen, enligt 
vad som anges i bilaga VII del C, ska 
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medräknas, om inte produktionen är 
baserad på råvaror som inte kräver att 
åkermark, vall eller ständig gräsmark 
används, till vilka även avfall ska räknas.

Or. en

Motivering

Utsläpp till följd av indirekta ändringar av markanvändningen omfattas inte av 
kommissionens förslag. Aktuell forskning har visat att dessa utsläpp kan vara betydande. 
Utsläppen måste därför tas med i såväl standardvärdena som eventuella beräknade värden.

Ändringsförslag 924
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska uppdra åt det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
att utveckla en klar och väldefinierad 
process för att:
(a) beräkna typiska värden utgående från 
de principer som redan ingår i bilaga VII 
del C,
(b) härleda standardvärden från de 
typiska värdena,
framlägga och pröva föreslagna 
avvikelser från standardvärdena, ur 
synvinkel både av uppgifterna och av 
metoderna, och följa de principer som 
redan ingår i bilaga VII del C. 

Or. en

Motivering

Det är väsentligt att samma kriterier, indikatorer och metoder tillämpas konsekvent överallt 
inom EU. CEN ger oss den rätta ramen och förfogar över tillräckligt med expertis för denna 
uppgift och har redan inlett arbetet med den. Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i 
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EU-fördraget. Antaganden om till exempel gödselmedlens fotavtryck i form av växthusgaser 
kan få betydande konsekvenser. Det handlar också om metodfrågor. Spårbarheten kan vara 
ett problem. Här föreslås det att typiska värden ska användas och att dessa värden ska ses 
över med jämna mellanrum för att det ska tas hänsyn till förändringar inom industrin.

Ändringsförslag 925
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska uppdra åt det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
att utveckla en klar och väldefinierad 
process för att:
(a) beräkna typiska värden utgående från 
de principer som redan ingår i bilaga VII 
del C,
(b) härleda standardvärden från de 
typiska värdena,
framlägga och pröva föreslagna 
avvikelser från standardvärdena, ur 
synvinkel både av uppgifterna och av 
metoderna, och följa de principer som 
redan ingår i bilaga VII del C. 

Or. en

Motivering

Det är väsentligt att samma kriterier, indikatorer och metoder tillämpas konsekvent överallt 
inom EU. CEN ger oss den rätta ramen och förfogar över tillräckligt med expertis för denna 
uppgift och har redan inlett arbetet med den. Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i 
EU-fördraget. Antaganden om till exempel gödselmedlens fotavtryck i form av växthusgaser 
kan få betydande konsekvenser. Det handlar också om metodfrågor. Spårbarheten kan vara 
ett problem. Här föreslås det att typiska värden ska användas och att dessa värden ska ses 
över med jämna mellanrum för att det ska tas hänsyn till förändringar inom industrin.
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Ändringsförslag 926
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars 2010 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en rapport med en förteckning över de 
områden på deras territorier som 
klassificeras som NUTS 2 enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1059/2003 i de fall de 
typiska utsläppen av växthusgas från 
odling av jordbruksråvaror kan förväntas 
vara lika höga som eller lägre än de 
utsläpp som rapporterats under rubriken 
”Odlingar” i bilaga VII del D till det här 
direktivet. Rapporten ska åtföljas av en 
beskrivning av den metod och de uppgifter 
som använts för att sammanställa 
förteckningen. Metoden ska ta hänsyn till 
jordegenskaperna, klimatet och förväntad 
råvaruavkastning.

2. Senast den 31 december 2009 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en förteckning över oanvända, skadade 
eller marginella marker, där odling av
energigrödor kunde ge nettovinster med 
tanke på kolbalansen, åtföljd av en 
beskrivning av den metod och de uppgifter 
som använts för att sammanställa 
förteckningen. Metoden ska ta hänsyn till 
jordegenskaperna, klimatet och förväntad 
råvaruavkastning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Standardvärdena i bilaga VII del A för 
biobränslen och de uppdelade 
standardvärdena för odling i bilaga VII 
del D för biobränslen och andra 
biovätskor ska gälla enbart om råvarorna 
odlas

utgår

(a) utanför gemenskapen, eller
(b) inom gemenskapen i regioner som 
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ingår i den förteckning som avses i 
punkt 2.
I fråga om de biobränslen och biovätskor 
som inte omfattas av någon av de 
föregående styckena ska de faktiska 
värdena för odling användas.

Or. en

Ändringsförslag 928
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Standardvärdena i bilaga VII del A för 
biobränslen och de uppdelade 
standardvärdena för odling i bilaga VII del 
D för biobränslen och andra biovätskor
ska gälla enbart om råvarorna odlas

3. De uppdelade standardvärdena för 
odling i bilaga VII del D för 
transportbränslen och flytande bränslen 
från biomassa får gälla enbart om 
råvarorna odlas

Or. en

Motivering

Faktiska värden måste vara det alternativ som kommer i första hand. Uppdelade 
standardvärden för odling bör användas bara då råvarorna har sitt ursprung i tredjeländer 
och stammar från oanvända, marginella och skadade marker, som utpekats med stöd av 
punkt 2.

Ändringsförslag 929
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) inom gemenskapen i regioner som av 
medlemsstaterna identifierats som 
lågproduktiva,
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att användningen av lokalodlat foder inte ska uteslutas, så 
att inte konkurrensen mellan sådana jordbruksregioner där avkastningen är mindre än 
genomsnittet ska snedvridas.

Ändringsförslag 930
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om de biobränslen och biovätskor 
som inte omfattas av någon av de 
föregående styckena ska de faktiska 
värdena för odling användas.

I fråga om den biomassa och de 
biobränslen och biovätskor som inte 
omfattas av någon av de föregående 
styckena ska de faktiska värdena för odling 
användas.

Or. en

Motivering

Samma kriterier för miljöhållbarhet bör gälla för all växtbaserad energi för transporter. Till 
orden ”biobränslen” och ”biovätskor” bör fogas ordet ”biomassa” för att den tekniska 
utvecklingen inte ska ge upphov till kryphål, till exempel biomassa som används för att 
producera väte för transporter.

Ändringsförslag 931
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utsläppen till följd av indirekta 
ändringar i markanvändningen ska 
tilläggas till alla transportbränslen från 
biomassa på vilka direkta ändringar i 



PE409.429v01-00 38/101 AM\731122SV.doc

SV

markanvändningen inte är tillämpliga, 
om inte produktionen är baserad på 
råvaror som inte kräver att åkermark, vall 
eller ständig gräsmark används, till vilka 
även avfall ska räknas.

Or. en

Motivering

Utsläppen av växthusgaser till följd av indirekta ändringar i markanvändningen ska tillämpas 
på alla transportbränslen från biomassa, med undantag för sådana som producerats från 
råvaror som odlats på oanvänd, marginell och skadad mark, där producenterna kan påvisa 
en nettovinst med tanke på kolbalansen genom direkta ändringar i markanvändningen.

Ändringsförslag 932
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

4. Senast den 31 december 2010 och 
vartannat därpå följande år ska 
kommissionen se över de uppskattade 
typiska värdena och standardvärdena i 
bilaga VII del B och E. Kommissionen ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt utsläpp 
från odling. I fråga om typiska värden och 
standardvärden ska kommissionen senast 
den 31 december 2010 lägga fram en ny 
uppsättning faktiska värden och 
standardvärden som återspeglar de 
regionala och klimatologiska 
förhållandena. Vid arbetet med översynen 
ska åsikter inhämtas från producenter 
både i tredjeländer och inom 
gemenskapen. Dessutom ska 
kommissionen bedöma, och vid behov 
föreslå, typiska värden och 
standardvärden för odling enligt praxis 
för hållbart jordbruk och ekologisk 
odling. En sådan åtgärd, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
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föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 21.3. Värdena för 
utsläpp till följd av indirekta ändringar av 
markanvändningen, enligt 
specifikationerna i bilaga VII del C, ska 
också ses över och anpassas till faktorer 
som är specifika för markanvändningen 
och/eller råvarorna.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår mycket allmänt hållna värden (övergripande medelvärden) för odling 
och dessa återspeglar inte på långt när de stora fysiska variationerna. Det är svårt att mäta 
de faktiska utsläppen från odling och det är mycket dyrt för de ekonomiska aktörerna. 
Kommissionen bör därför lägga fram regionaliserade standardvärden för produktionen, vilka 
låter skillnaderna komma bättre till synes. Dessutom bör värdena för utsläpp till följd av 
ändringar i markanvändningen anpassas efter de specifika krav som markanvändningen för 
olika råvaror ställer.

Ändringsförslag 933
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen, utgående från en översyn 
som gjorts i enlighet med ett förfarande 
som tagits fram av det europeiska 
standardiseringsorganet CEN, i enlighet 
med artikel 17.1, rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Or. en
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Motivering

Samma förfarande bör komma till bruk, både när de typiska värdena och standardvärdena 
först fastställs och sedan när de görs till föremål för översyn.

Ändringsförslag 934
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen, utgående från en översyn 
som gjorts i enlighet med ett förfarande 
som tagits fram av det europeiska 
standardiseringsorganet CEN, i enlighet 
med artikel 17.1, rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Samma förfarande bör komma till bruk, både när de typiska värdena och standardvärdena 
först fastställs och sedan när de görs till föremål för översyn.
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Ändringsförslag 935
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

4. Senast den 31 december 2012 och sedan 
vartannat därpå följande år ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Or. de

Motivering

Regelbundna översyner med möjlighet till korrigering av värdena ger en pålitlig 
utgångspunkt för att avgöra om biobränslen och andra biovätskor är hållbara.

Ändringsförslag 936
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del A, B, D 
och E. Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
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delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Or. sl

Motivering

Biobränslen som produceras från alger kommer att ge mycket goda resultat beträffande 
koldioxiden och användningen av dem bör därför främjas genom att bidraget från dem 
räknas dubbelt. 

Ändringsförslag 937
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del A, B, D 
och E. Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att direktivet möjliggör en uppdatering av de uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena, inte bara hos framtida biobränslen utan också hos nuvarande.
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Ändringsförslag 938
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga VII får anpassas till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3. Om 
ändringar av eller tillägg till förteckningen 
över standardvärden i bilaga VII görs, ska 
följande regler följas:

5. Bilaga VII får anpassas till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3, med 
vederbörlig hänsyn tagen till de 
förfaranden som tagits fram och 
rekommenderats av det europeiska 
standardiseringsorganet CEN, i enlighet 
med artikel 17.1. Om ändringar av eller 
tillägg till förteckningen över 
standardvärden i bilaga VII görs, ska 
följande regler följas:

Or. en

Motivering

CEN:s specifikationer omfattar märkningsförfaranden. Av omsorg om tydlighet för 
konsumenterna bör särskild märkning påbjudas endast i de fall då ett bränsle inte följer 
standardspecifikationerna. På det sättet kan ändringar göras i CEN:s specifikationer, utan att 
man behövde ändra i direktivet. Det finns biobränslen som kan blandas ut med mera än 
10 volymprocent och trots detta fortfarande följer CEN:s specifikationer, så att det alltså inte 
behövs någon särskild märkning.

Ändringsförslag 939
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga VII får anpassas till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 

5. Bilaga VII får anpassas till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
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med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3. Om 
ändringar av eller tillägg till förteckningen 
över standardvärden i bilaga VII görs, ska 
följande regler följas:

med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3, med 
vederbörlig hänsyn tagen till de 
förfaranden som tagits fram och 
rekommenderats av det europeiska 
standardiseringsorganet CEN, i enlighet 
med artikel 17.1. Om ändringar av eller 
tillägg till förteckningen över 
standardvärden i bilaga VII görs, ska 
följande regler följas:

Or. en

Motivering

Översyner av bilaga VII bör göras enligt ett noga definierat och konsekvent förfarande som 
kommer att definieras som en del av CEN:s uppdrag.

Ändringsförslag 940
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga VII får anpassas till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3. Om 
ändringar av eller tillägg till förteckningen 
över standardvärden i bilaga VII görs, ska 
följande regler följas:

5. Bilaga VII får anpassas till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen, vilket 
också innefattar att där kan införas 
värden för ytterligare 
produktionsprocesser i anslutning till 
biobränslen och likadana eller andra 
råvaror. En sådan åtgärd, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 21.3. Om ändringar av 
eller tillägg till förteckningen över 
standardvärden i bilaga VII görs, ska 
följande regler följas:

Or. de
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Motivering

I och med ändringen av artikel 17.5 kan typiska värden för standarder användas endast för 
sådana utsläpp som spelar en ringa roll mot bakgrund av utsläppen totalt.

Ändringsförslag 941
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om bidraget från en faktor till de totala 
utsläppen är litet, eller om avvikelsen är 
begränsad, eller om det är dyrt och 
besvärligt att fastställa de faktiska 
värdena, ska standardvärdena vara typiska 
för normala produktionsprocesser.

(a) Om bidraget från en faktor till de totala 
utsläppen är mindre än 5 % eller om 
avvikelsen är begränsad, eller om praktiskt 
taget inga avvikelser förekommer, ska 
standardvärdena vara typiska för normala 
produktionsprocesser.

Or. en

Motivering

Det behövs mera exakta riktlinjer för översynen av standardvärdena genom
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 942
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I samtliga övriga fall ska 
standardvärdena vara försiktiga jämfört 
med normala produktionsprocesser.

(b) I samtliga övriga fall ska 
standardvärdena representera 
90:e percentilen av värdena för 
produktionsprocesser.

Or. en
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Motivering

Standardvärdena bör fastställas enligt konsekventa regler och för att inte bli till nytta för dem 
som gör sämst ifrån sig bör de vara försiktiga.

Ändringsförslag 943
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18
Särskilda bestämmelser för biobränslen

1. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten informeras om 
tillgängligheten på biobränslen och andra 
förnybara drivmedel. Om 
biobränsleandelen i mineraloljederivat 
överstiger gränsvärdet på 
10 volymprocent ska medlemsstaterna 
kräva att det anges vid försäljningsstället.

utgår

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast den 31 december 2010 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga V.
3. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast 31 december 2014 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga VI, 
eller diesel med minst fem volymprocent 
biobränsle.
4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.



AM\731122SV.doc 47/101 PE409.429v01-00

SV

Or. it

Motivering

Direktivet bör uppställa övergripande mål för biobränslen och göra klart att dessa mål kan 
uppnås genom användning av vilka biobränslen som helst, förutsatt att de producerats med 
hjälp av miljömässigt och socialt hållbara metoder. I bränsledirektivet bör bägge de 
parametrar som har betydelse för miljön fastställas, samt också märkningen för bränslen som 
inte uppfyller CEN-normerna EN228 och EN590.

Ändringsförslag 944
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten informeras om 
tillgängligheten på biobränslen och andra 
förnybara drivmedel. Om 
biobränsleandelen i mineraloljederivat 
överstiger gränsvärdet på 10 volymprocent 
ska medlemsstaterna kräva att det anges 
vid försäljningsstället.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten informeras om 
tillgängligheten på biobränslen och andra 
förnybara drivmedel om biobränsleandelen 
i mineraloljederivat överstiger det 
gränsvärde som definierats i 
produktspecifikationerna från det 
europeiska standardiseringsorganet CEN.

Or. en

Motivering

CEN:s specifikationer omfattar märkningsförfaranden. Av omsorg om tydlighet för 
konsumenterna bör särskild märkning påbjudas endast i de fall då ett bränsle inte följer 
standardspecifikationerna. På det sättet kan ändringar göras i CEN:s specifikationer, utan att 
man behövde ändra i direktivet. Det finns biobränslen som kan blandas ut med mera än 
10 volymprocent och trots detta fortfarande följer CEN:s specifikationer, så att det alltså inte 
behövs någon särskild märkning.
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Ändringsförslag 945
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast den 31 december 2010 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga V.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom gränsvärdet för fettsyrametylester (FAME) inte har betydelse för bättre luftkvalitet
finns det inget vägande skäl till att specifikationerna för dieselbränslen skulle innefatta 
föreskrifter för detta gränsvärde. CEN är det rätta organet för att fastställa de tekniska krav 
som behövs för att man ska kunna åtgärda parametrar om lämplighet för avsedd användning 
(”fit for purpose”), av sådant slag som gränsvärdet för FAME. Hellre än att skapa nya och 
annorlunda dieselkvaliteter (bilagorna V och VI) bör vi se över gränsvärdet för FAME och 
revidera det uppåt inom ramen för CEN:s nuvarande specifikation (EN590).

Ändringsförslag 946
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast den 31 december 2010 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga V.

utgår

Or. it

Motivering

De tekniska specifikationerna bör ingå i direktivet om biobränslen.
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Ändringsförslag 947
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast den 31 december 2010 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga V.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom gränsvärdet för fettsyrametylester (FAME) inte har betydelse för bättre luftkvalitet 
finns det inget vägande skäl till att specifikationerna för dieselbränslen skulle innefatta 
föreskrifter för detta gränsvärde. CEN är det rätta organet för att fastställa de tekniska krav 
som behövs för att man ska kunna åtgärda parametrar om lämplighet för avsedd användning 
(”fit for purpose”), av sådant slag som gränsvärdet för FAME. Hellre än att skapa nya och 
annorlunda dieselkvaliteter (bilagorna V och VI) bör vi se över gränsvärdet för FAME och 
revidera det uppåt inom ramen för CEN:s nuvarande specifikation (EN590).

Ändringsförslag 948
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast den 31 december 2010 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga V.

utgår

Or. en
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Motivering

Direktivet bör vara teknikneutralt och inte gynna något enskilt biobränsle. De värden som 
föreslagits i bilagorna V och VI lämpar dessutom sig inte under alla förhållanden: det skulle 
exempelvis inte gå att använda sådana bränslen vintertid i de nordiska länderna.

Ändringsförslag 949
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast 31 december 2014 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga VI, 
eller diesel med minst fem volymprocent 
biobränsle.

utgår

Or. en

Motivering

Direktivet bör vara teknikneutralt och inte gynna något enskilt biobränsle. De värden som 
föreslagits i bilagorna V och VI lämpar dessutom sig inte under alla förhållanden: det skulle 
exempelvis inte gå att använda sådana bränslen vintertid i de nordiska länderna.

Ändringsförslag 950
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast 31 december 2014 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga VI, 
eller diesel med minst fem volymprocent 

utgår
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biobränsle.

Or. it

Motivering

De tekniska specifikationerna bör ingå i direktivet om biobränslen.

Ändringsförslag 951
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast 31 december 2014 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga VI, 
eller diesel med minst fem volymprocent 
biobränsle.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom gränsvärdet för fettsyrametylester (FAME) inte har betydelse för bättre luftkvalitet 
finns det inget vägande skäl till att specifikationerna för dieselbränslen skulle innefatta 
föreskrifter för detta gränsvärde. CEN är det rätta organet för att fastställa de tekniska krav 
som behövs för att man ska kunna åtgärda parametrar om lämplighet för avsedd användning 
(”fit for purpose”), av sådant slag som gränsvärdet för FAME. Hellre än att skapa nya och 
annorlunda dieselkvaliteter (bilagorna V och VI) bör vi se över gränsvärdet för FAME och 
revidera det uppåt inom ramen för CEN:s nuvarande specifikation (EN590).
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Ändringsförslag 952
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast 31 december 2014 vid 
bensinstationer med fler än 
två dieselpumpar finns diesel som 
uppfyller specifikationerna i bilaga VI, 
eller diesel med minst fem volymprocent 
biobränsle.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom gränsvärdet för fettsyrametylester (FAME) inte har betydelse för bättre luftkvalitet 
finns det inget vägande skäl till att specifikationerna för dieselbränslen skulle innefatta 
föreskrifter för detta gränsvärde. CEN är det rätta organet för att fastställa de tekniska krav 
som behövs för att man ska kunna åtgärda parametrar om lämplighet för avsedd användning 
(”fit for purpose”), av sådant slag som gränsvärdet för FAME. Hellre än att skapa nya och 
annorlunda dieselkvaliteter (bilagorna V och VI) bör vi se över gränsvärdet för FAME och 
revidera det uppåt inom ramen för CEN:s nuvarande specifikation (EN590).

Ändringsförslag 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att garantera att det finns tillräckliga 
bränslepåfyllningsmöjligheter för 
utsläppsfria fordon. 

Or. en



AM\731122SV.doc 53/101 PE409.429v01-00

SV

Motivering

Lovande former för teknik hindras ofta att slå igenom till följd av att det saknas infrastruktur.
En av orsakerna till att konsumenterna inte köper elbilar eller bilar som drivs med väte är att 
det saknas bränslepåfyllningsmöjligheter för dem.

Ändringsförslag 954
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 2 och 3 ska på 
motsvarande sätt gälla för bensin som 
innehåller bioetanol.

Or. de

Motivering

För att målen i fråga om biobränslen ska nås måste bensin med inblandning av biobränslen 
ovillkorligen finnas att tillgå överallt, på alla bensinstationer.

Ändringsförslag 955
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

utgår

Or. de
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Motivering

Avsikten med att okonventionella biobränslen räknas dubbelt är, enligt skäl 49, att de ska bli 
mera lönsamma. Detta innebär att man tar med fiktiva inbesparingar vid beräkningarna, 
alltså att 50 % av inbesparingarna i fråga om utsläpp inte existerar i verkligheten. Det här 
tillvägagångssättet är ett gravt ingrepp i konkurrensen mellan biobränslen om var 
inbesparingarna blir de bästa möjliga och det gynnar alltså okonventionella biobränslen.

Ändringsförslag 956
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

4. I fråga om cellulosabaserade 
biobränslen, biogas och biobränslen från 
vegetabilisk eller animalisk spillolja eller 
växter otjänliga till föda får 
medlemsstaterna, för att nå det mål som 
fastställts i artikel 3.3, införa 
bidragsmekanismer för att uppväga 
merkostnaden för produktion av sådana 
biobränslen eller, under övervakning ur 
skattesynvinkel, skattebefria dem eller 
sänka skatten på dem, varvid 
överkompensation ska undvikas och 
systemen inte gälla längre än till 2020.

Forskning och utveckling av förnybar 
energi för transporter samt utveckling av 
hållbara transportsystem ska kraftfullt 
främjas både på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå och kunna få ytterligare 
stöd.

Or. en

Motivering

För att stimulera till val av bästa alternativ för förnybar energi inom transporter (också el 
och väte) bör medlemsstaternas eventuella stödsystem, inberäknat subventionerna, vara 
proportionella mot hur stora inbesparingar av växthusgasutsläpp som görs. Dock bör det 
undvikas att europeiska skattemedel går till att stödja producenter i tredjeländer. För att 
stödja cellulosabaserade biobränslen, biogas och biobränslen från vegetabilisk eller 
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animalisk spillolja eller växter otjänliga till föda och uppväga de åtminstone inledningsvis 
högre produktionskostnaderna kan medlemsstaterna vidta stödåtgärder. Överkompensation 
måste dock undvikas.

Ändringsförslag 957
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på biobränslen, 
ska bidraget från biobränslen som lett till 
att utsläppen av växthusgaser minskat i 
högre grad än bara med minimivärdet 
35 % belönas genom att räknas upp med 
en faktor som är proportionell mot hur 
mycket mer de minskat utsläppen av 
växthusgaser än bara detta minimivärde*.

_____________
* Till exempel ska bidraget från ett 
biobränsle som leder till att utsläppen av 
växthusgaser minskat med 70 % räknas 
såsom dubbelt så stort som bidraget från 
biobränslen som leder till att utsläppen av 
växthusgaser minskar med 35 %. 

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen på avancerade biobränslen är för snäv och alltför pekpinneaktig 
i fråga om vilken teknik som ska användas. Avancerade biobränslen bör belönas utgående 
från vilken nytta de bevisligen fört med sig i form av minskade utsläpp av växthusgaser, alltså 
vilken inneboende utsläppsminskande potential de har. Detta skulle tillgodose behovet av att 
det utvecklas effektivare biobränslen och bereda väg för generationer av avancerade 
biobränslen.
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Ändringsförslag 958
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på biobränslen, 
ska bidraget från biobränslen som lett till 
att utsläppen av växthusgaser minskat i 
högre grad än bara med minimivärdet 
35 % belönas genom att räknas upp med 
en faktor som är proportionell mot hur 
mycket mer de minskat utsläppen av 
växthusgaser än bara detta minimivärde*.

_____________
* Till exempel ska bidraget från ett 
biobränsle som leder till att utsläppen av 
växthusgaser minskat med 70 % räknas 
såsom dubbelt så stort som bidraget från 
biobränslen som leder till att utsläppen av 
växthusgaser minskar med 35 %. 

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen på avancerade biobränslen är för snäv och alltför pekpinneaktig 
i fråga om vilken teknik som ska användas. Avancerade biobränslen bör belönas utgående 
från vilken nytta de bevisligen fört med sig i form av minskade utsläpp av växthusgaser, alltså 
vilken inneboende utsläppsminskande potential de har. Detta skulle tillgodose behovet av att 
det utvecklas effektivare biobränslen och bereda väg för generationer av avancerade 
biobränslen.

.
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Ändringsförslag 959
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin 
räknas dubbelt jämfört med andra 
biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från energi från 
biomassa som produceras från avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin räknas dubbelt jämfört 
med andra biobränslen, förutsatt att det 
medför minskningar av 
växthusgasutsläppen på minst 70 %.

Or. en

Motivering

Endast de effektivaste formerna för biomassa bör belönas genom att man låter dem räknas 
dubbelt.

Ändringsförslag 960
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
minskar utsläppen med växthusgaser med 
mer än 70 % räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

Or. sl
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Motivering

Incitamenten bör i mån av möjlighet vara teknikneutrala.

Ändringsförslag 961
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin 
räknas dubbelt jämfört med andra 
biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin, 
alger samt växter som odlas utan 
konstbevattning i torra områden för att
motverka ökenspridningen räknas dubbelt 
jämfört med andra biobränslen.

Or. en

Motivering

Biodiesel som producerats från alger eller från växter odlade på torra marker kan uppvisa en 
positiv koldioxidprofil.

Ändringsförslag 962
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin 

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin,
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räknas dubbelt jämfört med andra 
biobränslen.

alger samt växter som odlas i torrt klimat 
för att motverka ökenspridningen och inte 
behöver konstbevattnas räknas dubbelt 
jämfört med andra biobränslen.

Or. fr

Motivering

Det behövs stimulans till andra generationens biobränslen. Alger och vissa växter som
purgerbuske (jatropha) är källor att räkna med. Den viktigaste fördelen med purgerbusken är 
att den växer på halvtorra marker som används för extensiv boskapsskötsel eller där det 
sedvanliga jordbruket med inriktning på livsmedelsförsörjning är minimalt. Detta innebär att 
odlingen av purgerbuske inte konkurrerar direkt med odlingen av viktiga livsmedel.

Ändringsförslag 963
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin 
räknas dubbelt jämfört med andra 
biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin, 
alger samt växter som odlas utan 
konstbevattning i torra områden för att 
motverka ökenspridningen räknas dubbelt 
jämfört med andra biobränslen.

Or. en

Motivering

Biodiesel som producerats från alger eller från växter odlade på torra marker kommer att
uppvisa en synnerligen positiv koldioxidprofil.
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Ändringsförslag 964
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin 
räknas dubbelt jämfört med andra 
biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen och 
andra biovätskor som produceras på 
skadade/oanvända marker från avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin räknas dubbelt jämfört 
med andra biobränslen.

Or. en

Motivering

Om bioenergin produceras utgående från avfallsprodukter eller genom odling på skadad 
mark minskar det tryck som produktionen av bioenergi innebär för mark, vatten och 
produktionen av livsmedelsgrödor och flertalet indirekta konsekvenser förebyggs. Därför bör 
sådan produktion uppmuntras.

Ändringsförslag 965
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin 
räknas dubbelt jämfört med andra 
biobränslen.

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin, 
samt alger räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

Or. sl
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Motivering

Biobränslen som produceras från alger kommer att ge mycket goda resultat beträffande 
koldioxiden och användningen av dem bör därför främjas genom att bidraget från dem 
räknas dubbelt.

Ändringsförslag 966
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kompensera 
merkostnaderna för produktion av 
cellulosabaserade biobränslen genom 
ekonomiskt stöd som särskilt inriktas på 
denna produktion, bland annat i form av 
skattebefrielser eller skattesänkningar 
under övervakning ur skattesynvinkel, 
varvid överkompensation ska undvikas 
och stödet vara tidsbegränsat och följa de 
allmänna reglerna för statligt stöd.
Forskning och utveckling av förnybar 
energi för transporter samt utveckling av 
hållbara transportsystem ska kraftfullt 
främjas både på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå och kunna få ytterligare 
stöd.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av de mest avancerade och bäst tillgängliga alternativen för transporter bör 
främjas. Stöd till produktionen av cellulosabaserade biobränslen innebär en sporre just till 
regionalt producerad biomassa, så att belastningen på miljön blir minsta möjliga. För att 
stödja cellulosabaserade biobränslen och uppväga de åtminstone inledningsvis högre 
produktionskostnaderna kan medlemsstaterna vidta särskilda stödåtgärder som följer 
föreskrifterna för energibeskattning och de allmänna reglerna för statligt stöd.
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Ändringsförslag 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla stödsystem, bland dem också 
ekonomiska incitament som 
medlemsstaterna inför för storskalig
produktion och användning/förbrukning 
av förnybar energi för transporter ska 
vara proportionella mot hur stora 
inbesparingar av växthusgasutsläpp som 
görs. Forskning och utveckling av 
förnybar energi för transporter samt 
utveckling av hållbara transportsystem 
ska kraftfullt främjas både på 
medlemsstats- och gemenskapsnivå och 
kunna få ytterligare stöd.

Or. en

Motivering

För att stimulera till val av bästa alternativ för förnybar energi inom transporter (också el 
och väte) bör medlemsstaternas eventuella stödsystem, inberäknat subventionerna, vara 
proportionella mot hur stora inbesparingar av växthusgasutsläpp som görs.

Ändringsförslag 968
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid användningen av biobränslen för 
transporter bör hybriddriften främjas, 
alltså att energi produceras med 
förbränningsmotor jämsides med elmotor 
driven av laddningsbart batteri, så att 
bränsleförbrukningen för transporter 
avsevärt minskas.
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Or. en

Motivering

Hybridfordon med eldrift i kombination med förbränningsmotor kan i dag avsevärt minska 
förbrukningen av fossila bränslen per kilometer vid vägtransporter. Denna teknik bör anses 
som ett redskap för uppnående av de övergripande och de specifika mål som föreslagits i 
direktivet.

Ändringsförslag 969
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaternas stödsystem för 
biobränslen bör särskilt inrikta sig på 
sådana biobränslen som minskar 
växthusgasutsläppen ännu mer än vad 
som krävs i artikel 15.2.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör vid behov få föreskriva ytterligare hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Hinder för uppnåendet av nationella mål

Om en medlemsstat, till följd av
1) otillräcklig tillgång på hållbara 
biobränslen eller ursprungsgarantier på 
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marknaden eller
2) eventuella administrativa eller 
juridiska hinder som medlemsstaten inte 
själv ansvarar för,
anser att den inte kan uppnå den andel av 
förnybar energi som uppställts som mål 
för medlemsstatens slutkonsumtion av 
energi 2020 i tredje spalten i tabellen i 
bilaga I ska medlemsstaten fortast möjligt 
underrätta kommissionen. Kommissionen 
ska anta ett beslut om huruvida de 
ovannämnda hindren påvisats föreligga 
och, om så är fallet, besluta om hur 
medlemsstatens slutkonsumtion av 
förnybar energi 2020 ska anpassas 
därefter.  

Or. en

Ändringsförslag 971
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, senast den 
30 juni 2011 och därefter vartannat år, 
lämna in en rapport till kommissionen om 
hur främjandet och användningen av 
förnybar energi utvecklas.

1. Medlemsstaterna ska, senast den 
31 december 2011 och därefter vartannat 
år, lämna in en rapport till kommissionen 
om hur främjandet och användningen av 
förnybar energi utvecklas.

Or. de

Motivering

Det är tekniskt omöjligt att lägga fram rapporten mot slutet av juni, eftersom somliga 
medlemsstater inte har tillgång till alla nödvändiga uppgifter förrän i oktober varje år.
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Ändringsförslag 972
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, senast den 
30 juni 2011 och därefter vartannat år, 
lämna in en rapport till kommissionen om 
hur främjandet och användningen av 
förnybar energi utvecklas.

1. Medlemsstaterna ska, senast den 
30 juni 2011 och därefter vart tredje år, 
lämna in en rapport till kommissionen om 
hur främjandet och användningen av 
förnybar energi utvecklas.

Or. de

Motivering

Målet bör vara: mindre byråkrati och inte mera byråkrati.

Ändringsförslag 973
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektorsvisa respektive totala 
andelen förnybar energi under de 
två föregående kalenderåren samt de 
åtgärder som vidtagits eller planerats på 
nationell nivå för att främja tillväxten av 
förnybar energi, med beaktande av den 
vägledande planen i del B i bilaga 1.

(a) Den sektorsvisa respektive totala 
andelen förnybar energi under de 
två föregående kalenderåren samt de 
åtgärder som vidtagits eller planerats på 
nationell nivå i enlighet med kraven i detta 
direktiv för att främja tillväxten av 
förnybar energi, med beaktande av de
obligatoriska minimimålen i del B i 
bilaga 1.

Or. en

Motivering

För att medlemsstaterna verkligen ska gå framåt hela tiden och inte skjuta upp besluten till 
2020 måste planen vara bindande och ses som ett minimum för vad som ska åstadkommas.
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Ändringsförslag 974
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektorsvisa respektive totala 
andelen förnybar energi under de 
två föregående kalenderåren samt de 
åtgärder som vidtagits eller planerats på 
nationell nivå för att främja tillväxten av 
förnybar energi, med beaktande av den 
vägledande planen i del B i bilaga 1.

(a) Den sektorsvisa respektive totala 
andelen förnybar energi under de 
tre föregående kalenderåren samt de 
åtgärder som vidtagits eller planerats på 
nationell nivå för att främja tillväxten av 
förnybar energi.

Or. de

Motivering

Målet bör vara: mindre byråkrati och inte mera byråkrati.

Ändringsförslag 975
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införande av och funktionssätt för 
stödsystem och andra åtgärder för att 
främja förnybar energi samt alla 
förändringar beträffande de åtgärder som 
tillämpas jämfört med dem i 
medlemsstaternas nationella
handlingsplaner.

(b) Införande av och senare ändringar i 
samt funktionssätt för stödsystem och 
andra åtgärder för att främja förnybar 
energi samt alla förändringar beträffande 
de åtgärder som tillämpas jämfört med dem 
i medlemsstaternas handlingsplaner för 
förnybar energi.

Or. en
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Ändringsförslag 976
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införande av och funktionssätt för 
stödsystem och andra åtgärder för att 
främja förnybar energi samt alla 
förändringar beträffande de åtgärder som 
tillämpas jämfört med dem i 
medlemsstaternas nationella 
handlingsplaner.

(b) Införande av och funktionssätt för 
stödsystem och andra åtgärder för att 
främja förnybar energi samt alla 
förändringar beträffande de åtgärder som 
tillämpas jämfört med dem i 
medlemsstaternas nationella 
handlingsplaner, tillsammans med 
kostnaderna för dem och mekanismerna 
för kostnadstäckning.

Or. de

Motivering

Till insynen i den offentliga förvaltningen hör också att konsumenterna får veta om vilka 
merkostnader som stödsystemen medför för dem.

Ändringsförslag 977
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som 
framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin.

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som 
framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin, 
alger samt växter som odlas utan 
konstbevattning i torra områden för att 
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motverka ökenspridningen.

Or. en

Motivering

Biodiesel som producerats från alger eller från växter odlade på torra marker kan uppvisa en 
positiv koldioxidprofil.

Ändringsförslag 978
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som 
framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin.

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som 
framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin, 
alger samt växter som odlas utan 
konstbevattning i torra områden för att 
motverka ökenspridningen.

Or. en

Motivering

Biodiesel som producerats från alger eller från växter odlade på torra marker kommer att
uppvisa en synnerligen positiv koldioxidprofil.
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Ändringsförslag 979
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som 
framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin.

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi, såsom 
kraftvärme, som ger extra fördelar i 
förhållande till andra, jämförbara 
tillämpningar, men som samtidigt kan 
medföra högre kostnader. Detta gäller till 
exempel biobränslen som framställs av 
avfall, restprodukter, cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin.

Or. fr

Motivering

Energiproduktionen i kraftvärmeverk förtjänar uppmuntran. Det är av stor vikt att 
medlemsstaterna framför allt främjar användningen av biomassa i kraftvärmeverk i den mån
dessa anläggningar ger ett sammanlagt energiutbyte som är mycket större än då enbart en 
produceras.

Ändringsförslag 980
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som 

(c) En beskrivning av hur medlemsstaterna, 
i förekommande fall, lagt upp sina 
stödsystem för att ta hänsyn till sådana 
tillämpningar av förnybar energi som ger 
extra fördelar i förhållande till andra, 
jämförbara tillämpningar, men som 
samtidigt kan medföra högre kostnader. 
Detta gäller till exempel biobränslen som
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framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin.

framställs av avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt material 
som innehåller både cellulosa och lignin, 
samt alger.

Or. sl

Motivering

Biobränslen som produceras från alger kommer att ge mycket goda resultat beträffande 
koldioxiden och användningen av dem bör därför främjas genom att bidraget från dem 
räknas dubbelt.

Ändringsförslag 981
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En plan för utveckling av alla 
energikällor i Europa med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. de

Motivering

Alla energikällor i Europa med låga koldioxidutsläpp måste vidareutvecklas för att vi 
märkbart ska kunna minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 982
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Framsteg i stadsplaneringen i form 
av ökad användning av fjärrvärme och 
fjärrkyla från förnybar energi.
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Or. en

Ändringsförslag 983
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vilka åtgärder som vidtagits för att 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el och för att förbättra systemet 
eller bestämmelserna för fördelning av 
kostnader enligt artikel 14.3.

(f) Vilka åtgärder som vidtagits för att 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el, särskilt, när så är lämpligt, 
från havsbaserad vindkraft. och för att 
förbättra systemet eller bestämmelserna för 
fördelning av kostnader enligt artikel 14.3.

Or. en

Motivering

El från havsbaserad vindkraft kunde tillgodose mer än 4 % av EU:s elförbrukning 2020. 
Därför är överföring och distribution av el från havsbaserad vindkraft en fråga av största 
vikt. Om Europas tillgångar av havsbaserad vindkraft togs till vara i full utsträckning kunde 
vi få en kapacitet på flera hundra GW för våra framtida behov av energi. Vilken kapacitet vi 
verkligen kommer att få, det beror sedan av i hur hög grad vi lyckas få bort hindren för 
användningen av den.

Ändringsförslag 984
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förändringar när det gäller 
tillgänglighet och användning av biomassa 
för energiändamål.

(g) Förändringar när det gäller 
tillgänglighet och användning av biomassa 
för energiändamål samt förändringar av 
de fastställda användningsändamålen och 
av proportionerna, inberäknat 
förändringar av vad slags biomassa som 
importeras samt av importkvantiteterna 
och ursprungsländerna.
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Or. en

Ändringsförslag 985
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin.

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin, samt alger liksom 
också växter som odlas utan 
konstbevattning i torra områden för att 
motverka ökenspridningen.

Or. en

Motivering

Biodiesel som producerats från alger eller från växter odlade på torra marker kan uppvisa en 
positiv koldioxidprofil.

Ändringsförslag 986
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin.

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin, samt alger liksom 
också växter som odlas utan 
konstbevattning i torra områden för att 
motverka ökenspridningen.

Or. en
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Motivering

Biodiesel som producerats från alger eller från växter odlade på torra marker kommer att
uppvisa en synnerligen positiv koldioxidprofil.

Ändringsförslag 987
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin.

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både
cellulosa och lignin, samt alger.

Or. sl

Motivering

Biobränslen som produceras från alger kommer att ge mycket goda resultat beträffande 
koldioxiden och användningen av dem bör därför främjas genom att bidraget från dem 
räknas dubbelt.

Ändringsförslag 988
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin.

(i) Förändringar och andelar för 
biobränslen som framställs av avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel 
samt material som innehåller både 
cellulosa och lignin, samt alger.

Or. it
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Ändringsförslag 989
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Biobränsleproduktionens troliga effekter 
på biologisk mångfald, vattenresurser, 
vattenkvalitet och markkvalitet.

(j) Biomassa- och biobränsleproduktionens
troliga effekter på biologisk mångfald, 
vattenresurser, vattenkvalitet och 
markkvalitet.

Or. sl

Ändringsförslag 990
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Uppskattad nettominskning av 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
användningen av förnybar energi.

(k) Uppskattad nettominskning av 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
användningen av förnybar energi, 
inberäknat påverkan på kollagren i 
anslutning till direkta eller indirekta 
ändringar i markanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 991
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Åtgärder av det slag som avses i 
artikel 12.4 för att nya och renoverade 
byggnader använder en miniminivå 
förnybar energi eller förbrukar en 
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maximinivå energi per kvadratmeter. 

Or. en

Motivering

Eftersom medlemsstaterna måste använda en miniminivå förnybar energi eller förbruka en 
maximinivå energi per kvadratmeter i nya och renoverade byggnader är det logiskt att de 
rapporterar om vilka åtgärder de vidtagit för att uppfylla denna skyldighet.

Ändringsförslag 992
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska dessutom till 
kommissionen lämna in uppgifter om 
eventuella ändringar i sina stödsystem för 
förnybar energi inom fyra veckor efter att
ändringarna antagits. Informationen ska 
innefatta eventuella uppdateringar av 
nationella eller regionala stödsystem för 
förnybar energi, bland annat i fråga om 
typen av stöd och, i förekommande fall, 
specifikationerna för olika former av 
teknik samt stödnivån.

Or. en

Motivering

Sådan information kunde utgöra grunden för en enda heltäckande databas om 
medlemsstaternas stödsystem, avsedd att inrättas av kommissionen för att ge insyn i de 
ändringar medlemsstaterna gör i stödsystemen och aktuell information, framför allt till de 
små och medelstora företag som arbetar med förnybar energi.
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Ändringsförslag 993
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den första rapporten ska 
medlemsstaterna ange huruvida de avser 
att

3. I den första rapporten ska 
medlemsstaterna ange hur och när de 
avser att

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör göra det som finns förtecknat nedan och besluten eller genomförandet 
bör inte uppskjutas till någon tidpunkt längre fram.

Ändringsförslag 994
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) föreskriva en plan för utveckling av 
alla energikällor med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. fr

Motivering

Huvudsyftet bör vara att minska koldioxidutsläppen och alla energikällor med låga 
koldioxidutsläpp bör beaktas med tanke på detta. Vi kommer att på bred front behöva ta i 
bruk alla energikällor med låga koldioxidutsläpp, bland dem också kärnkraften, för att vi ska 
nå våra mål i kampen mot klimatförändringen.
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Ändringsförslag 995
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna bör i varje rapport 
kunna korrigera uppgifterna för de 
senaste åren. Korrigeringar jämfört med 
tidigare rapporter bör uttryckligen 
tillkännages.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör alltid, med hjälp av de mest aktuella uppgifter som står till buds, kunna 
belägga sina mål.

Ändringsförslag 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt –1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–1. Kommissionen ska sammanställa en 
rapport med utvärdering av 
genomförandet av detta direktiv. 
Rapporten ska läggas fram för
Europaparlamentet och rådet senast den
30 juni 2015.
Rapporten ska sammanställas utgående 
från de rapporter som medlemsstaterna 
lämnat in med stöd av artikel 19 och vid 
behov åtföljas av medlemsstaternas 
förslag samt bygga på samråd med 
berörda parter sex månader innan den 
ovannämnda tidsfristen, varvid parternas 
bidrag ska offentliggöras av 
kommissionen.
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I rapporten ska framför allt göras en 
utvärdering av svårigheterna vid 
uppnåendet av etappmålen, kostnaderna 
för uppnåendet av dessa mål samt nyttan 
och konsekvenserna för miljön, uttryckta 
framför allt i form av hur mycket 
koldioxidutsläppen minskats tack vare 
utvecklingen av förnybar energi.

Or. fr

Motivering

Artikel 20 handlar om uppföljningen av detta direktiv och inte bara om biobränslen, andra 
biovätskor eller biomassa, såsom dess ursprungliga lydelse ger vid handen. Därför bör den 
ändras så att det i första hand föreslås en utvärdering ur helhetssynvinkel av genomförandet 
av detta direktiv, utgående från de rapporter som medlemsstaterna lämnat in med stöd av 
artikel 19. Den tidpunkt som föreslagits motsvarar de två kraven som gäller vid 
sammanställandet av sådana rapporter, nämligen att det ska finnas rimligt med tid för att 
man ska hinna dra slutsatser om hur direktivet tillämpats och, vid behov, utforma förslag.

Ändringsförslag 997
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska upprätthålla en 
dialog och utbyta information med 
tredjeländer, biobränsleproducenter och 
konsumentorganisationer beträffande det 
allmänna genomförandet av de åtgärder i 
direktivet som gäller biobränslen och 
andra biovätskor.

2. Kommissionen ska upprätthålla en 
dialog och utbyta information med 
tredjeländer, icke-statliga organisationer 
som arbetar med miljöfrågor och sociala 
frågor, biobränsleproducenter och 
konsumentorganisationer beträffande det 
allmänna genomförandet av de åtgärder i 
direktivet som gäller biomassa för 
energiändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 998
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska upprätthålla en 
dialog och utbyta information med 
tredjeländer, biobränsleproducenter och 
konsumentorganisationer beträffande det 
allmänna genomförandet av de åtgärder i 
direktivet som gäller biobränslen och andra 
biovätskor.

2. Kommissionen ska upprätthålla en 
dialog och utbyta information med 
tredjeländer, biomassa- och
biobränsleproducenter och 
konsumentorganisationer och 
allmännyttiga organisationer beträffande 
det allmänna genomförandet av de åtgärder 
i direktivet som gäller biomassa,
biobränslen och andra biovätskor.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör också stå i kontakt med organisationer som kan informera om 
biobränsleproduktionens sociala konsekvenser.

Ändringsförslag 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vartannat år 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet på grundval av medlemsstaternas 
rapporter enligt artikel 19.1 och den 
övervakning och analys som avses i 
punkt 1 i den här artikeln. Den första 
rapporten ska överlämnas 2012.

utgår

Or. fr
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Motivering

Artikel 20 handlar om uppföljningen av detta direktiv och inte bara om biobränslen, andra 
biovätskor eller biomassa, såsom dess ursprungliga lydelse ger vid handen. Därför bör den 
ändras så att det i första hand föreslås en utvärdering ur helhetssynvinkel av genomförandet 
av detta direktiv, utgående från de rapporter som medlemsstaterna lämnat in med stöd av 
artikel 19. Den tidpunkt som föreslagits motsvarar de två kraven som gäller vid 
sammanställandet av sådana rapporter, nämligen att det ska finnas rimligt med tid för att 
man ska hinna dra slutsatser om hur direktivet tillämpats och, vid behov, utforma förslag.

Ändringsförslag 1000
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vartannat år 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
på grundval av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 19.1 och den övervakning och 
analys som avses i punkt 1 i den här 
artikeln. Den första rapporten ska 
överlämnas 2012.

3. Kommissionen ska vartannat år 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
på grundval av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 19.1 och den övervakning och 
analys som avses i punkt 1 i den här 
artikeln. Den första rapporten ska 
överlämnas 2012. En mellanrapport ska 
lämnas in till Europaparlamentet och 
rådet senast vid utgången av juni 2015, 
med hänsyn tagen till de rapporter som 
medlemsstaterna lämnat in med stöd av 
artikel 19 och sammanställd efter effektivt 
offentligt samråd med berörda parter. 
Kommissionen ska framför allt rapportera 
om vilka hinder som uppstått i samband 
med arbetet för att nå etappmålen, 
kostnaderna för uppnåendet av de 
fastställda målen samt nyttan och 
konsekvenserna för miljön, bland annat i 
form av hur mycket koldioxidutsläppen 
minskats tack vare utvecklingen av 
förnybar energi, och får föreslå 
eventuella korrigerande åtgärder som 
behövs. 

Or. en
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Motivering

Med tanke på hur långsiktiga målen för direktivet är (mer än tio år framåt) ter det sig 
lämpligt att föreskriva en mellanrapport som ska möjliggöra förbättringar under arbetet med 
att uppnå målen.

Ändringsförslag 1001
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vartannat år
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
på grundval av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 19.1 och den övervakning och 
analys som avses i punkt 1 i den här 
artikeln. Den första rapporten ska 
överlämnas 2012.

3. Kommissionen ska varje år rapportera 
till Europaparlamentet och rådet på 
grundval av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 19.1 och den övervakning och 
analys som avses i punkt 1 i den här 
artikeln. Den första rapporten ska 
överlämnas 2010.

Or. en

Motivering

Man måste gå mycket omsorgsfullt till väga vid utvecklingen av förnybar energi för 
transporter, eftersom en ökad produktion av biobränslen kan föra med sig oväntade sociala 
konsekvenser och konsekvenser för miljön. Därför är det viktigt att kommissionen tidigt och 
ofta övervakar.

Ändringsförslag 1002
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vartannat år
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
på grundval av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 19.1 och den övervakning och 
analys som avses i punkt 1 i den här 

3. Kommissionen ska vart tredje år
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
på grundval av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 19.1 och den övervakning och 
analys som avses i punkt 1 i den här 
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artikeln. Den första rapporten ska 
överlämnas 2012.

artikeln. Den första rapporten ska 
överlämnas 2012.

Or. de

Motivering

Målet bör vara: mindre byråkrati och inte mera byråkrati.

Ändringsförslag 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att medlemsstaterna ska få det 
lättare att nå sina mål för biobränslen ska 
kommissionen överväga att på 
biobränslen och andra biovätskor 
tillämpa ett särskilt system för 
handelsbara biobränsletillgodohavanden. 
Kommissionen ska övervaka hur 
medlemsstaternas olika nationella system 
för handelsbara 
biobränsletillgodohavanden utvecklas och 
fungerar för att bedöma möjligheten att 
inrätta ett europeiskt system för 
handelsbara biobränsletillgodohavanden 
samt kostnaderna för och nyttan med ett 
sådant system. Kommissionen ska 2010 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport om sin undersökning av 
ett system för handelsbara 
biobränsletillgodohavanden.

Or. en

Motivering

Det bör övervägas om inte ursprungsgarantierna kunde utvidgas så att biobränslena kunde 
tas med i ett särskilt system för handelsbara tillgodohavanden, så vi fick ökad handlingsfrihet
i arbetet med att uppnå målen för biobränslen och kunde undvika att biobränslen fysiskt 
förflyttas i onödan. Ett antal medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien, 
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Storbritannien och Finland) har redan eller håller på med att utveckla ett sådant system, som 
ett led i sina nationella föreskrifter om biobränslen. Ett harmoniserat system kunde ge 
medlemsstaterna ökad handlingsfrihet i arbetet med att kostnadseffektivt uppnå sina 
respektive mål för biobränslen.

Ändringsförslag 1004
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

(a) De relativa miljömässiga och sociala
fördelarna och kostnaderna med olika 
biobränslen, effekterna på 
biobränsleområdet av gemenskapens 
importlagstiftning, konsekvenserna för 
försörjningstryggheten samt åtgärder för att 
uppnå balans mellan inhemsk produktion 
och import.

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 
gemenskapen och tredjeländer.

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 
gemenskapen och tredjeländer.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, och 
på råvaruprisutvecklingen, varvid särskild 
uppmärksamhet ska inriktas på 
låginkomstländer med livsmedelsbrist och 
på de minst utvecklade länderna, samt 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel och har tillgång till dem, samt 
mer generella utvecklingsfrågor.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

(da) Tillgången på biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
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och lignin.
(db) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på direkta och 
indirekta ändringar av 
markanvändningen samt konsekvenserna 
för rättigheterna till markanvändning.

Kommissionen ska, om så är befogat,
föreslå korrigerande åtgärder.

Kommissionen ska föreslå korrigerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

(a) De relativa miljömässiga och sociala
fördelarna och kostnaderna med olika 
biobränslen, effekterna på 
biobränsleområdet av gemenskapens 
importlagstiftning, konsekvenserna för 
försörjningstryggheten samt åtgärder för att 
uppnå balans mellan inhemsk produktion 
och import.

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 
gemenskapen och tredjeländer.

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 
gemenskapen och tredjeländer.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna,
framför allt i låginkomstländer med 
livsmedelsbrist och i de minst utvecklade 
länderna, samt frågan i vilken mån 
befolkningen i utvecklingsländerna har råd 
att köpa dessa livsmedel, samt mer 
generella utvecklingsfrågor.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
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utnyttjar den. utnyttjar den.

(da) Tillgången på biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin
(db) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på direkta och 
indirekta ändringar av 
markanvändningen samt konsekvenserna 
för rättigheterna till markanvändning.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av hur priserna på livsmedel stigit på sista tiden bör särskild uppmärksamhet 
ägnas effekterna av EU:s biobränslelagstiftning på låginkomstländer med livsmedelsbrist och 
i de minst utvecklade länderna. Andra sociala konsekvenser såsom nyttan eller kostnaderna 
för sysselsättningen bör också undersökas. Andra generationens biobränslen förtjänar också 
särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 1006
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten ur 
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gemenskapen och tredjeländer. ekonomisk synvinkel och miljösynvinkel i 
gemenskapen och tredjeländer.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

(da) Genomförandet av marknader för 
ursprungsgarantier, också systemen för 
förhandsgodkännande.
(db) Behovet av en harmoniserad 
europeisk mekanism för incitament till 
förnybar energi.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1007
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

5. Kommissionen ska bedöma följande i 
sina rapporter:

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

(a) De relativa miljömässiga och sociala
fördelarna och kostnaderna med olika 
biobränslen, effekterna på 
biobränsleområdet av gemenskapens 
importlagstiftning, konsekvenserna för 
försörjningstryggheten samt åtgärder för att 
uppnå balans mellan inhemsk produktion 
och import.

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 
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gemenskapen och tredjeländer. gemenskapen och tredjeländer.
(c) Effekterna av EU:s
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder samt föreslå 
att det inledningsvis fastställda målet om 
att förnybar energi ska svara för 4 % av 
slutkonsumtionen av energi inom 
transportsektorn ska höjas.

Or. en

Motivering

Ett lägre mål bör fastställas till 2015 och baseras på uppdaterade data samt på hur den 
framtida utvecklingen av andra generationens biobränslen går, för att längre fram kunna 
höjas. Målet om 4 % kan härledas genom att man beaktar den vägledande planen i bilaga I 
del B, enligt vilken medlemsstaterna under 2014 bör ha uppnått 35 % av sitt mål för 2020. 
Om man tillämpar den matematiska formeln i bilaga I del B och beaktar att biobränslena 
utgjorde 1 % av transportbränslena 2005 kommer man fram till att målet för 2015 bör ligga 
omkring 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Ändringsförslag 1008
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Vilka framsteg som gjorts när det 
gäller att ta hänsyn till de externa 
kostnaderna för energi producerad från 
icke-förnybara energikällor samt 
effekterna av offentligt stöd till 
energiproduktionen.
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Or. en

Motivering

En begäran om detta gjordes redan i direktiv 2001/77/EG och bör också tas med i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 1009
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biobränsle har på hållbarheten i 
gemenskapen och tredjeländer.

(b) De ekonomiska och miljömässiga
effekter som den ökade efterfrågan på 
biobränsle och andra biovätskor har på 
hållbarheten i gemenskapen och 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 1010
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa dessa 
livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 1011
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Effekterna av EU:s 
biobränslelagstiftning på direkta och 
indirekta ändringar av 
markanvändningen och en uppskattning 
av koldioxidutsläppen i anslutning till 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Möjligheten och nyttan med att 
tillämpa en särskild ursprungsgaranti för 
biobränslen och andra biovätskor och
inrätta ett europeiskt system för 
handelsbara biobränsletillgodohavanden. 

Or. en

Motivering

Det bör övervägas om inte ursprungsgarantierna kunde utvidgas så att biobränslena kunde 
tas med i ett särskilt system för handelsbara tillgodohavanden, så vi fick ökad handlingsfrihet 
i arbetet med att uppnå målen för biobränslen och kunde undvika att biobränslen fysiskt 
förflyttas i onödan. Ett antal medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien, 
Storbritannien och Finland) har redan eller håller på med att utveckla ett sådant system, som 
ett led i sina nationella föreskrifter om biobränslen. Ett harmoniserat system kunde ge 
medlemsstaterna ökad handlingsfrihet i arbetet med att kostnadseffektivt uppnå sina 
respektive mål för biobränslen.
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Ändringsförslag 1013
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da, db, dc och dd (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Genomförandet av marknader för 
ursprungsgarantier, också systemen för 
förhandsgodkännande.
(db) De nationella målens effekter på hur 
EU:s elmarknad fungerar och integreras.
(dc) Tillgången på förnybara bränslen, 
teknik och anläggningskomponenter i 
bilaga I;
(dd) De ekonomiska effekterna av 
direktivet.

Or. en

Motivering

Förutom biomassa och biobränslen bör kommissionen i sin rapport också ta upp hur 
marknaden för ursprungsgarantier fungerar samt de nationella målens effekter på hur EU:s 
elmarknad fungerar och integreras. Kommissionen bör också göra en situationsbedömning av 
målen och möjligheterna att uppnå dem. Direktivets effekter för ekonomin och miljön bör 
också bedömas.

Ändringsförslag 1014
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da och db (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Genomförandet av marknader för 
ursprungsgarantier, också systemen för 
förhandsgodkännande.
(db) Behovet av en harmoniserad 
europeisk mekanism för incitament till 
förnybar energi.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen i sin rapport inte bara dryftar frågor om biomassa och 
biobränslen utan också bedömer marknaden för förnybar energi samt hur vi ska gå vidare 
med att skapa incitament till förnybar energi på den inre marknaden för el.

Ändringsförslag 1015
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Frågor om hållbarhet i anslutning 
till den ökade användningen av
biobränslen som produceras från avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin, samt alger, 
framför allt frågor som har att göra med 
hållbar skörd och avfallshierarki.  

Or. en

Motivering

I nuläget befinner sig fortfarande de så kallade andra generationens biobränslen på ett tidigt 
stadium av forskning och de produceras nästan uteslutande i samband med pilotprojekt. I takt 
med att produktionen ökar kan frågor om hållbarheten dock komma att aktualiseras och det 
kan tänkas att det behövs annorlunda hållbarhetskriterier för dessa biobränslen.

Ändringsförslag 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Effekterna av EU:s 
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biobränslelagstiftning på direkta och 
indirekta ändringar av 
markanvändningen och en uppskattning 
av koldioxidutsläppen i anslutning till 
dessa.

Or. en

Motivering

I rapporterna måste det också ingå en grundlig bedömning av hur den ökande efterfrågan på 
bioenergi påverkar markanvändningen globalt och utsläppen i anslutning till den. Utan en 
sådan bedömning kan vi inte bedöma om politiken faktiskt bidrar till några minskade utsläpp 
eller inte.

Ändringsförslag 1017
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Genomförandet av marknader för 
ursprungsgarantier, också systemen för 
förhandsgodkännande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen i sin rapport inte bara dryftar frågor om biomassa och 
biobränslen utan också bedömer marknaden för förnybar energi samt hur vi ska gå vidare 
med att skapa incitament till förnybar energi på den inre marknaden för el.
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Ändringsförslag 1018
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tillgången på biobränslen härledda 
från cellulosa, hemicellulosa eller lignin 
med ursprung i förnybar biomassa. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör också analysera tillgången på cellulosabaserade biobränslen.

Ändringsförslag 1019
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Behovet av en harmoniserad 
europeisk mekanism för incitament till 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen i sin rapport inte bara dryftar frågor om biomassa och 
biobränslen utan också bedömer marknaden för förnybar energi samt hur vi ska gå vidare 
med att skapa incitament till förnybar energi på den inre marknaden för el.
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Ändringsförslag 1020
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Effekterna av indirekta ändringar av 
markanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder eller lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för
Europaparlamentet och rådet, då så är 
lämpligt.

Or. en

Motivering

Det bör övervägas om inte ursprungsgarantierna kunde utvidgas så att biobränslena kunde 
tas med i ett särskilt system för handelsbara tillgodohavanden, så vi fick ökad handlingsfrihet 
i arbetet med att uppnå målen för biobränslen och kunde undvika att biobränslen fysiskt 
förflyttas i onödan. Ett antal medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien, 
Storbritannien och Finland) har redan eller håller på med att utveckla ett sådant system, som 
ett led i sina nationella föreskrifter om biobränslen. Ett harmoniserat system kunde ge 
medlemsstaterna ökad handlingsfrihet i arbetet med att kostnadseffektivt uppnå sina 
respektive mål för biobränslen.
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Ändringsförslag 1022
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, om så är befogat,
föreslå korrigerande åtgärder.

Om negativa effekter på miljö eller 
samhälle konstateras ska kommissionen
inom två månader föreslå korrigerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, om så är befogat,
föreslå korrigerande åtgärder.

Om negativa effekter på miljö eller 
samhälle konstateras ska kommissionen 
föreslå korrigerande åtgärder för justering 
av de mål för biomassa vilka fastställts i 
artikel 3. Kommissionen ska omedelbart 
upphöra med tillämpningen av ett EU-mål 
för biobränslen om det har en negativ 
effekt av det slag som anges i led c ovan. 
Kommissionen ska, efter samråd med 
FAO, offentliggöra ett meddelande där 
det anges på vilka villkor målet upphör att 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Det bör klart framgå att livsmedelsproduktionen går före biobränsleproduktionen.
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Ändringsförslag 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska i sina rapporter 
också undersöka den politik som 
genomförts av medlemsstater med 
potential för utveckling av havsbaserad 
vindkraft, och framför allt se efter om 
dessa medlemsstater
(a) inrättat ett enda förvaltningsorgan 
med ansvar för att handlägga och 
godkänna ansökningar om 
vindkraftsanläggningar till havs samt 
certifiera och licensiera dessa 
anläggningar och bistå de ansökande,
(b) utrett behovet av långsiktig och 
strategisk nätplanering för mottagande av 
stora mängder el från vindparker till havs,
(c) inrättat styrmedel för fysisk planering 
till havs så att kraftverken förläggs 
optimalt.
Kommissionen ska vid behov föreslå 
ytterligare lagstiftning för att tillförsäkra 
ibruktagande av havsbaserad vindkraft i 
rätt tid.

Or. en

Motivering

El från havsbaserad vindkraft kunde tillgodose mer än 4 % av EU:s elförbrukning 2020
(beroende på hur effektiva åtgärderna för energieffektivitet blir). Det står ju i kommissionens 
meddelande om andelen förnybar energi i EU (KOM(2004)366) ”För att skapa klarhet om 
rättsläget för utveckling av havsbaserad vindkraft kommer medlemsstaterna att behöva 
upprätta en rättsordning (...) och upprätta snabba tillståndsförfaranden för 
utvecklingsprojekt”. En politik för havsbaserad vindkraft måste föra med sig en förstärkning 
av den nödvändiga nätinfrastrukturen.
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Ändringsförslag 1025
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska i sina rapporter 
också undersöka den politik som 
genomförts av medlemsstater med 
potential för utveckling av havsbaserad 
vindkraft, och framför allt se efter om 
dessa medlemsstater
(a) inrättat ett enda förvaltningsorgan 
med ansvar för att handlägga och 
godkänna ansökningar om 
vindkraftsanläggningar till havs samt 
certifiera och licensiera dessa 
anläggningar och bistå de ansökande,
(b) utrett behovet av långsiktig och 
strategisk nätplanering för mottagande av 
stora mängder el från vindparker till havs,
(c) inrättat styrmedel för fysisk planering 
till havs så att kraftverken förläggs 
optimalt.
Kommissionen ska vid behov föreslå 
ytterligare lagstiftning för att tillförsäkra 
ibruktagande av vindkraft i rätt tid.

Or. en

Motivering

El från havsbaserad vindkraft kunde tillgodose mer än 4 % av EU:s elförbrukning 2020. För 
att skapa klarhet om rättsläget för utveckling av havsbaserad vindkraft kommer 
medlemsstaterna att behöva upprätta en rättsordning och upprätta snabba 
tillståndsförfaranden för utvecklingsprojekt. EU måste förstärka den nödvändiga 
nätinfrastrukturen, för att leva upp till kommissionens åtagande om att ”göra en systematisk 
översyn av de hinder och invändningar som kan blockera utbyggnaden av havsbaserad 
vindkraft och de miljökrav som måste uppfyllas, och (...) utarbeta riktlinjer för 
medlemsstaterna, om nödvändigt i form av lagstiftningsförslag”. 
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Ändringsförslag 1026
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a Kommissionen ska upprätta en 
webbplats som ett verktyg för detaljerad 
och uppdaterad information om 
medlemsstaternas nationella eller 
regionala stödsystem för förnybar energi 
och eventuella ändringar i dem. Utgående 
från medlemsstaternas rapporter enligt 
artikel 19.1a (ny) ska kommissionen 
uppdatera denna webbplats senast fyra 
veckor efter det att en rapport lämnats in. 

Or. en

Motivering

I dag är det svårt att få tag på uppdaterad information om ändringar i lagstiftning om, politik 
för och stödnivåer i anslutning till förnybar energi i de olika medlemsstaterna. En enkom för 
ändamålet tillskapad informationskälla på Internet skulle hjälpa till att sprida informationen 
och på så sätt uppmuntra framför allt små och medelstora företag att bygga ut sin verksamhet 
över nationella gränser.

Ändringsförslag 1027
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska senast den 31 
december 2018 offentliggöra en färdplan 
för förnybar energi för perioden efter 
2020, åtföljd av nödvändiga 
lagstiftningsförslag. Färdplanen kan 
innefatta en bedömning av om det 
behöver föreslås ett harmoniserat 
europeiskt stödsystem för förnybar energi, 
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med beaktande av följande:
(a) Liberaliseringen av elmarknaderna 
inom EU. 
(b) Hinder för utvecklingen av förnybar 
energi i varje medlemsstat.
(c) Nivåerna på stödet till andra former 
för energiproduktion, framför allt 
kärnkraft och kol.
(d) Nivån i fråga om harmoniserad 
åtkomst till nätet och harmoniserade 
förvaltnings- och planeringsförfaranden.

Or. en

Motivering

EU bör vid ibruktagandet av förnybar energi beakta perioden efter 2020. I en eventuell 
färdplan för förnybar energi för perioden efter 2020 bör man se efter om det skulle gå att 
harmonisera stödsystemen, tillsammans med andra viktiga krav. Om man i dag tog steget ut 
till ett harmoniserat europatäckande stödsystem för förnybar el skulle detta kunna bli till fara 
för EU:s ledande ställning inom området förnybar energi. Ändringar av ramarna skapar 
osäkerhet bland investerarna, framför allt om man ändrar de grundläggande ramarna för ett 
system som fungerat bra.

Ändringsförslag 1028
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska i sina rapporter 
också undersöka den politik som 
genomförts av medlemsstater med 
potential för utveckling av havsbaserad 
vindkraft, och framför allt se efter om 
dessa medlemsstater
(a) inrättat ett enda förvaltningsorgan 
med ansvar för att handlägga och 
godkänna ansökningar om 
vindkraftsanläggningar till havs samt 
certifiera och licensiera dessa 
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anläggningar och bistå de ansökande,
(b) utrett behovet av långsiktig och 
strategisk nätplanering för mottagande av 
stora mängder el från vindparker till havs,
(c) ) inrättat styrmedel för fysisk 
planering till havs så att kraftverken 
förläggs optimalt.
Kommissionen ska vid behov föreslå 
ytterligare lagstiftning för att tillförsäkra 
ibruktagande av vindkraft i rätt tid.

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet om rättsläget för utveckling av havsbaserad vindkraft kommer 
medlemsstaterna att behöva upprätta en rättsordning och upprätta snabba 
tillståndsförfaranden för utvecklingsprojekt. En gemensam politik för havsbaserad vindkraft 
måste föra med sig en förstärkning av den nödvändiga nätinfrastrukturen. Dessutom säger 
kommissionen att den kommer att ”göra en systematisk översyn av de hinder och 
invändningar som kan blockera utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och (...) utarbeta 
riktlinjer för medlemsstaterna, om nödvändigt i form av lagstiftningsförslag”.

.

Ändringsförslag 1029
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast den 
31 mars 2010. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv inom 24 månader efter 
direktivets ikraftträdande. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. de
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Motivering

Den frist som nu föreslås är alltför kort.
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