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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den globale efterspørgsel efter 
landbrugsråvarer og den ustabile 
markedssituation kan kun modvirkes af 
stigninger i høstudbyttet. EU-12 har 
endnu ikke udnyttet det fulde potentiale 
for så vidt angår høstudbytte og uopdyrket 
landbrugsjord. Unionens produktion af 
biobrændstoffer fra markafgrøder 
reducerer proteinunderskuddet, 
stabiliserer markedet og øger Unionens 
landbrugsproduktionskapacitet. 
Forbruget af biobrændstoffer er med til at 
skabe omkring 220 000 job i Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Kommissionen bør følge en bredere 
tilgang til indirekte ændringer i 
arealanvendelsen (ILUC) og på bi- og 
multilateralt plan fremme en passende 
beskyttelse af sociale og økologiske
aspekter i tredjelande, der er berørt af 
ændringer i arealanvendelsen.



PE508.068v02-00 4/40 AD\934268DA.doc

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EF 
fastlægges de bæredygtighedskriterier, som 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
skal opfylde for at blive medregnet i 
opfyldelsen af direktivets mål og få del i de 
offentlige støtteordninger. Disse kriterier 
omfatter krav om de minimumsbesparelser 
i drivhusgasemissionen, som 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
skal opnå i forhold til fossile brændstoffer. 
Der er fastlagt tilsvarende 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer i artikel 7b i direktiv 
98/70/EF.

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EF 
fastlægges de bæredygtighedskriterier, som 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
skal opfylde for at blive medregnet i 
opfyldelsen af direktivets mål og få del i de 
offentlige støtteordninger. Disse kriterier 
omfatter krav om de minimumsbesparelser 
i drivhusgasemissionen, som 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
skal opnå i forhold til fossile brændstoffer. 
Der er fastlagt tilsvarende 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer i artikel 7b i direktiv 
98/70/EF. Disse kriterier bør suppleres 
med garantier til sikring af 
kaskadeanvendelse og respekt for 
affaldshierarkiet.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Dette kan ske gennem enten en 
forhøjelse af landbrugsproduktionen eller 
øget landbrugsproduktivitet. Sidstnævnte 
tilfælde udgør en indirekte ændring i 
arealanvendelsen, og når den indebærer 
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98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor 
omfatte bestemmelser om indirekte 
ændringer af arealanvendelsen, da de 
nuværende biobrændstoffer hovedsagelig 
fremstilles af afgrøder på eksisterende 
landbrugsarealer.

omlægning af arealer med store 
kulstoflagre, kan det resultere i betydelige 
drivhusgasemissioner. Direktiv 98/70/EF 
og 2009/28/EF bør derfor omfatte 
bestemmelser om indirekte ændringer af 
arealanvendelsen, da de nuværende 
biobrændstoffer hovedsagelig fremstilles af 
afgrøder på eksisterende landbrugsarealer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ved gennemførelsen og 
fortolkningen af dette direktiv bør det ikke 
glemmes, at indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, forstået som 
priseffekten af en stigende efterspørgsel 
efter biobrændstoffer, i praksis ikke er 
tilstrækkeligt præcise til at udarbejde de 
med henblik på lovgivning fornødne 
prognoser. Lovgivere, der vedtager regler 
om håndhævelsen af dette direktiv, må 
også tage hensyn hertil.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne bør derfor tillægges 
beføjelser til at udarbejde nationale 
certificeringsordninger til måling og 
certificering af biomasse, der ikke 
forårsager indirekte ændringer i 
arealanvendelsen.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
for forskellige råmaterialer til 
biobrændstof er det sandsynligt, at 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen er 
betydelige og vil kunne modvirke alle eller 
nogle af de drivhusgasbesparelser, der 
opnås med individuelle biobrændstoffer. 
Dette skyldes, at næsten hele 
produktionen af biobrændstoffer i 2020 
forventes at komme fra afgrøder, der 
dyrkes på arealer, som kan anvendes til 
forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne. For at reducere 
sådanne emissioner bør der skelnes 
mellem afgrødegrupper som f.eks. 
olieholdige afgrøder, korn, sukker og 
andre stivelsesholdige afgrøder.

udgår

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Hvis Kommissionen på grundlag af 
yderligere dataindsamling, undersøgelser 
og effektiv modellering mener, at det er 
hensigtsmæssigt at begrænse 
produktionen af biobrændstoffer fra visse 
afgrøder, kan den forelægge et forslag til 
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ændring af direktiv 98/70/EF og direktiv 
2009/28/EF. For at en sådan modellering 
kan være effektiv, bør den understøttes af 
klare videnskabelige og økonomiske data.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret 
på fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i
bestræbelserne for at opfylde det mål for 
transportsektoren på 10 %, der er fastsat i 
direktiv 2009/28/EF, i forhold til de 
konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed i de biobaserede 
industrisektorer og i tråd med meddelelsen 
fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst: 
Bioøkonomi i Europa" og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, 
at anvendelsen af biomasseråmaterialer, 
som ikke har en stor økonomisk værdi for 
andre anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres.

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed og 
investeringssikkerhed i de biobaserede 
industrisektorer og tilvejebringe et stabilt 
lovgivningsmæssigt grundlag for 
eksisterende og nye investeringer, i tråd 
med meddelelsen fra 2012 "Nye veje til 
bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa 
og køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa, der fremmer integrerede og 
diversificerede bioraffinaderier i hele 
Europa, bør de udbyggede incitamenter 
under direktiv 2009/28/EF fastsættes på en 
måde, der fremmer ressourceeffektiv 
anvendelse af biomasseråmaterialer og 
prioriterer 
andengenerationsbiobrændstoffer. 
Engagementet heri bør fremmes ved at 
sikre, at bestemmelserne i direktiv 
2009/28/EF bibeholdes i årene efter 2020.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler,
som produceres i nye anlæg, bør forhøjes 
med virkning fra den 1. juli 2014 for at 
forbedre deres samlede drivhusgasbalance 
og bremse yderligere investeringer i 
anlæg med lave drivhusgaspræstationer.
Med en sådan forhøjelse beskyttes 
investeringer i produktionskapacitet for 

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
bør forblive de samme som dem, der er 
fastsat i direktiv 2009/28/EF, eftersom de 
nugældende bestemmelser sikrer en 
forbedret samlet drivhusgasbalance.
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biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
i overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
begrænse den mængde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF. Den andel af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fremstillet af korn og andre stivelsesrige 
afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder, 
der kan medregnes i opfyldelsen af 
målene i direktiv 2009/28/EF, bør ikke 
være større end den andel af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der blev forbrugt i 2011, 
uden at den overordnede anvendelse af 
sådanne biobrændstoffer dermed 
begrænses.

udgår

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Begrænsningen på 5 % i artikel 3, 
stk. 4, litra d), berører ikke 
medlemsstaternes frihed til at fastlægge 
deres eget forløb med hensyn til at 

udgår
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overholde denne fastsatte andel af 
konventionelle biobrændstoffer inden for 
det overordnede mål på 10 %. Derfor vil 
der fortsat være fuldstændig åben adgang 
til markedet for biobrændstoffer, der 
produceres af anlæg, som er i drift før 
udgangen af 2013. Dette ændringsdirektiv 
berører således ikke de berettigede 
forventninger hos driftslederne på 
sådanne anlæg.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
bør indgå i rapporteringen af 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 
i henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 
209/28/EF. Biobrændstoffer, der er 
fremstillet af råmaterialer, som ikke fører 
til yderligere efterspørgsel efter 
jordarealer, f.eks. råmaterialer fra affald, 
bør tildeles en nulemissionsfaktor.

udgår

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør revurdere den 
metode for vurdering af faktorerne for 
emission som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, der er opført i bilag 
VIII til direktiv 2009/28/EF og bilag V til 
direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 

udgår
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seneste videnskabelige dokumentation, 
bør Kommissionen overveje, om de 
foreslåede faktorer for afgrødegrupper 
ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen bør revideres, og om der 
bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye
biobrændstofsråmaterialer på markedet.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende listen over de 
råmaterialer til biobrændstoffer, som 
medregnes flere gange i opfyldelsen af det 
mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 4,
energiindholdet i transportbrændstoffer, 
kriterierne og de geografiske 
udstrækninger til at træffe afgørelse om 
græsarealer med høj biodiversitet, metoden 
til beregning af emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen og 
de metodologiske principper og værdier, 
der er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende energiindholdet 
i transportbrændstoffer, kriterierne og de 
geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
biodiversitet, metoden til beregning af den 
mængde biomasse, der ikke forårsager
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen og de 
metodologiske principper og værdier, der 
er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, hvilket kan omfatte, at der i 
bæredygtighedsordningen indføres 
faktorer for de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen fra den 1. januar 2021.

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som stk. 6: udgår
"6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, 
de produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. 
energienhed for biobrændstoffer, 
herunder de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er fastlagt i bilag V. 
Medlemsstaterne indberetter disse data til 
Kommissionen."
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 60 % for biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der er produceret i 
anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler har fundet sted.

"2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 35 % (men med 
drivhusgasemissioner på højst 
54,47 gCO2eq/MJ).

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Med virkning fra den 1. januar 2017 skal 
den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, være på mindst 50 % 
(men med drivhusgasemissioner på højst 
41,9 gCO2eq/MJ). Fra den 1. januar 2018 
skal besparelserne i 
drivhusgasemissionerne være på mindst 
60 % (men med drivhusgasemissioner på 
højst 33,52 gCO2eq/MJ) for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som tages i brug den 1. januar 2017 eller 
derefter.

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler beregnes i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1."

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler beregnes i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1."
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
afsnit, litra c)."

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 7, andet afsnit, første punktum, 
ændres således:
"Kommissionen aflægger hvert andet år 
rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om indvirkningen af en øget 
efterspørgsel efter biobrændstoffer på 
den sociale bæredygtighed i Unionen og i 
tredjelande og om indvirkningen af 
Unionens biobrændstofpolitik på 
bidraget til reduktion af Unionens 
underskud af vegetabilske proteiner og på
tilgængeligheden af fødevarer til 
overkommelige priser, især for 
befolkningerne i udviklingslandene, og 
andre generelle udviklingsspørgsmål."
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende korrektionen af de 
skønnede typiske værdier og 
standardværdier i bilag IV, del B og E.

udgår

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 
disaggregerede niveauer, tilføjelse af 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
revision af de kategorier, hvorunder 
biobrændstoffer tildeles nulemission som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og udvikling af 
faktorer for råmaterialer af 
celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

udgår
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag 
IV til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier for 
yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af 
bilag IV til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier for 
yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer."

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 10a vedrørende tilpasningen til 
den tekniske og videnskabelige udvikling 
af de tilladte analysemetoder, der er 
omhandlet i bilag I, II og III."

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage gennemførelsesretsakter
vedrørende tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling af de tilladte 
analysemetoder, der er omhandlet i bilag I, 
II og III."

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, 
stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit,
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, 
stk. 5, artikel 7d, stk. 5 og 7, og artikel 8a, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, 
andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, 
artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1,
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7d, stk. 5 
og 7, og artikel 8a, stk. 3, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
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til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit,
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ."

til artikel 7a, stk. 5, artikel 7d, stk. 5 og 7, 
og artikel 8a, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 indsættes følgende litra:
”pa) "biomasse uden indirekte ændringer 
i arealanvendelsen": biomasse, der 
opfylder ét af kriterierne i bilag VIII."

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 2 indsættes følgende litra:
"pb) "konventionelle biobrændstoffer": 
alle biobrændstoffer, der består af 
vegetabilsk olie, eller som fremstilles af 
stivelse (herunder affaldsstivelse), 
vegetabilsk olie (herunder affaldsolie), 
animalske fedtstoffer (herunder 
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affaldsfedtstoffer ) eller sukker."

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I artikel 2 indsættes følgende litra:
"pc) "avancerede biobrændstoffer": 
biobrændstoffer, der sædvanligvis omtales 
som "andengenerations-" eller 
"tredjegenerationsbiobrændstoffer", og 
som ikke indeholder konventionelle 
biobrændstoffer. Biobrændstoffer, der 
fremstilles af celluloseholdige materialer 
indeholdt i konventionelle afgrøder eller i 
de biprodukter, der fremstilles ved 
konventionelle biobrændstofprocesser, er 
avancerede biobrændstoffer."

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 1 indsættes følgende som andet 
afsnit:

udgår

"For at nå det mål, der er omhandlet i 
første afsnit, må det maksimale fælles 
bidrag fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke være større end 
den energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 
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3, stk. 4, litra d)."

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 1 indsættes som afsnit 2a:
"De bindende nationale målsætninger og 
foranstaltninger vedrørende anvendelse af 
energi fra vedvarende energikilder skal 
være forenelige med andre 
sektorspecifikke politikker. Ved 
beregningen af andelen af 
biobrændstoffer fra biobrændstoffer, der 
er fremstillet af korn og andre 
stivelsesholdige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, sænkes tallet herfor 
derfor ikke markant.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. -i (nyt) og nr. i
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 4 ændres således: c) Stk. 4 ændres således: 

-i) Første punktum affattes således:
"Hver medlemsstat sikrer, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug på transportområdet i 
medlemsstaten."

i) I litra b) tilføjes følgende: i) I litra b) tilføjes følgende:



AD\934268DA.doc 21/40 PE508.068v02-00

DA

"Denne bestemmelse berører ikke artikel 
17, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 4, litra 
d)."

"Denne bestemmelse berører ikke artikel 
17, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 4, litra 
d)."

ii) Følgende litra d) tilføjes: ii) Følgende litra d) tilføjes:

"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020." 

”d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren

i) skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af de 
råmaterialer, der er anført i bilag IX, 
mindst svare til 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020, og
ii) skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
fødevareafgrøder, mindst svare til 8 % af 
det endelige energiforbrug.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. i a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Litra c) affattes således:
"c) Ved beregningen af bidraget fra 
elektricitet, der er produceret fra 
vedvarende energikilder og forbrugt i alle 
typer elkøretøjer, jf. litra a) og b), kan 
medlemsstaterne vælge at anvende enten 
den gennemsnitlige andel af elektricitet 
fra vedvarende energikilder i Unionen 
eller andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder i den pågældende 
medlemsstat, målt to år inden det 
pågældende år. Ved beregningen af 
mængden af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som er forbrugt i elkøretøjer 
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til vejtransport, anses dette forbrug 
desuden for at være 4 gange 
energiindholdet af inputtet af elektricitet 
fra vedvarende energikilder."

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende litra d) tilføjes: udgår
"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020."

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
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iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX." 

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) I stk. 4 indsættes følgende som litra 
da):
”da) I årene efter 2020 opretholder 
medlemsstaterne andelen af energi fra 
vedvarende energikilder på mindst samme 
niveau som fastsat i stk. 1."

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e



PE508.068v02-00 24/40 AD\934268DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Tredje afsnit affattes således:
"Senest den 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen […] et forslag, der på 
visse betingelser gør det muligt at tage 
hele mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der anvendes 
som brændstof for alle typer elkøretøjer, 
i betragtning."

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) Fjerde afsnit affattes således:
"Senest den 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen også […] et forslag til en 
metodologi til beregning af, hvor meget 
brint fra vedvarende energikilder der 
bidrager til det samlede brændstofmix."

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Kommissionen forelægger forslag til en 
procedure, efter hvilken medlemsstaterne 
skal sikre, at ingen råmaterialer forsætligt 
ændres med henblik på at blive omfattet af 
kategorierne ii) til iii).

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b
vedrørende tilpasningen af energiindholdet 
i transportbrændstoffer, der er angivet i 
bilag III, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling."

”Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter
vedrørende tilpasningen af energiindholdet 
i transportbrændstoffer, der er angivet i 
bilag III, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.”
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 60 % for biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der er produceret i 
anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler har fundet sted.

"2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 35 % (men med 
drivhusgasemissioner på højst 
54,47 gCO2eq/MJ).

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Med virkning fra den 1. januar 2017 skal 
den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, være på mindst 50 % 
(men med drivhusgasemissioner på højst 
41,9 gCO2eq/MJ). Fra den 1. januar 2018 
skal besparelsen i drivhusgasemissionen 
for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som tages i brug den 1. januar 2017 eller 
derefter, være mindst 60 % (men med 
drivhusgasemissioner på højst 33,52 
gCO2eq/MJ).

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler beregnes i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1."

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler beregnes i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1."

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende tilpasningen af 
energiindholdet i transportbrændstoffer, 
der er angivet i bilag III, til den 
videnskabelige og tekniske udvikling."

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 6 affattes således:
Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og 
c), omhandlede formål, og som fremstilles 
af landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Unionen i overensstemmelse med 
kravene og standarderne i de 
bestemmelser, der henvises til i de fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til 
landbrugere, og i overensstemmelse med 
de mindstekrav til god landbrugs- og 
miljømæssig stand, der er fastsat i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
73/2009 af 19. januar 2009, skal 
overholde bæredygtighedskriterierne i 
artikel 17, stk. 3-5.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 7 – afsnit 2 – punktum 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 7, andet afsnit, første punktum, 
ændres således: 
"Kommissionen aflægger hvert andet år 
rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om indvirkningen af en øget 
efterspørgsel efter biobrændstoffer på 
den sociale bæredygtighed i Unionen og i 
tredjelande og om indvirkningen af 
Unionens biobrændstofpolitik på
bidraget til reduktion af Unionens 
underskud af vegetabilske proteiner og på 
tilgængeligheden af fødevarer til 
overkommelige priser, især for 
befolkningerne i udviklingslandene, og 
andre generelle udviklingsspørgsmål."

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, skal indeholde 
nøjagtige data med henblik på de i 
artikel 17, stk. 2, omhandlede formål eller 
godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler overholder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, 
stk. 3-5. Kommissionen kan beslutte, at 
disse ordninger skal indeholde nøjagtige 
data til oplysning om foranstaltninger, der 
er truffet med henblik på bevaring af 
områder, der leverer grundlæggende 
økosystemydelser i kritiske situationer 

"Uden at det berører artikel 21a, kan 
Kommissionen beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, skal indeholde 
nøjagtige data med henblik på de i 
artikel 17, stk. 2, omhandlede formål eller 
godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler overholder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, 
stk. 3-5. Kommissionen kan beslutte, at 
disse ordninger skal indeholde nøjagtige 
data til oplysning om foranstaltninger, der 
er truffet med henblik på bevaring af 
områder, der leverer grundlæggende 
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(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder 
og erosionskontrol), beskyttelse af jord, 
vand og luft, genopretning af nedbrudte 
arealer og undgåelse af overdrevent 
vandforbrug i områder, hvor der er 
vandknaphed, samt på de forhold, der er 
nævnt i artikel 17, stk. 7, andet afsnit. 
Kommissionen kan også med henblik på 
artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), anerkende 
områder til beskyttelse af sjældne, truede 
eller udryddelsestruede økosystemer eller 
arter, der er anerkendt ved internationale 
aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet 
af mellemstatslige organisationer eller Den 
Internationale Naturværnsunion."

økosystemydelser i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder 
og erosionskontrol), beskyttelse af jord, 
vand og luft, genopretning af nedbrudte 
arealer og undgåelse af overdrevent 
vandforbrug i områder, hvor der er 
vandknaphed, samt på de forhold, der er 
nævnt i artikel 17, stk. 7, andet afsnit. 
Kommissionen kan også med henblik på 
artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), anerkende 
områder til beskyttelse af sjældne, truede 
eller udryddelsestruede økosystemer eller 
arter, der er anerkendt ved internationale 
aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet 
af mellemstatslige organisationer eller Den 
Internationale Naturværnsunion."

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5, sidste punktum, affattes således: udgår
"Med henblik herpå tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
25b."

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
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artikel 10a vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 
disaggregerede niveauer (dvs. på 
råmaterialeniveau), tilføjelse af yderligere 
værdier, hvis der i givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra d
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Artikel 21 udgår. 8. Artikel 21, stk. 2, udgår.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 21a
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
med nulemission som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
1. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler anses i følgende tilfælde for 
at have skønnede nulemissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen:
a) konventionelle biobrændstoffer i en 
mængde, der ikke overstiger 5 % af det 
endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020 og i de efterfølgende år
b) konventionelle biobrændstoffer, der 
overstiger den i litra a) fastsatte mængde, 
hvis de er fremstillet af biomasse uden 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
som defineret i bilag VIII
c) avancerede biobrændstoffer.
2. Kommissionen fastlægger og 
offentliggør senest den 31. december 2014 
retningslinjer for nationale ordninger for 
udstedelse af certifikater for biomasse, der 
er produceret uden indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, til avlerne eller 
producenterne af sådan biomasse. Senest 
den 31. december 2014 forelægger hver 
medlemsstat sin nationale ordning for 
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udstedelse af certifikater for biomasse, der 
er produceret uden indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, til avlerne eller 
producenterne af denne biomasse.
Kommissionen evaluerer de nationale 
ordninger og tager navnlig stilling til, om 
medlemsstatens planlagte 
foranstaltninger er tilstrækkelige set i 
forhold til behovet for, at sådanne 
certifikater indarbejdes i frivillige 
bæredygtighedsordninger, der er 
godkendt af Kommissionen."

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Artikel 22, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet 
i stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V, og dertil 
lægge de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er angivet i bilag 
VIII.”

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, 
stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, 
stk. 3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, 
stk. 5, 6 og 7, tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, 
stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, 
stk. 3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, 
stk. 5, 6 og 7, tillægges Kommissionen for 
en periode på fem år fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler. Rapporten 
ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

udgår
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Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

udgår

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag IV, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
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år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag V: udgår
"Bilag V

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
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"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII
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Kommissionens forslag

2) Følgende tilføjes som bilag VIII:

"Bilag VIII
Del A. Skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i 
arealanvendelsen (gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Del B. Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, for hvilke de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen sættes til nul
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der fremstilles af følgende 
råmaterialekategorier, anses for at indebære nulemission som følge af indirekte ændringer 
i arealanvendelsen:

a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen har ført til direkte ændringer i 

arealanvendelse, dvs. en ændring fra en af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække – skovarealer, græsarealer, vådområder, bebyggede områder 
eller andre arealer - til dyrkede arealer eller flerårige dyrkede arealer1. I så 
tilfælde bør en "værdi for emission som følge af direkte ændringer i 
arealanvendelsen (el)" være beregnet i henhold til del C, punkt 7, i bilag V."

________________________

1 Flerårige afgrøder er defineret som flerårige afgrøder, hvis stængel eller stamme sædvanligvis ikke høstes 
hvert år, såsom hurtigtvoksende stævningsskov og oliepalmer som defineret i (2010/C 160/02).

Ændringsforslag

udgår
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Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende indsættes som bilag VIII a:

"A. Som fastsat under anvendelse af de af Kommissionen godkendte procedurer i en 
national ordning forstås ved biomasse produceret uden indirekte ændringer i 
arealanvendelsen:

1. Biomasse, der dyrkes som anden årlige afgrøde på et areal, der ikke tidligere har 
været brugt til dyrkning af anden årlige afgrøde.

2. Biomasse hidrørende fra høstudbyttestigninger, der ikke ville være opstået uden 
efterspørgsel fra biobrændstofindustrien som omhandlet i del B i dette bilag.

B. Analyser af afgrødeintensivering

1. Inden for en national ordning kan biomasse certificeres som biomasse uden 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i en mængde for hver type dyrket afgrøde, der
har optaget mindst 1 % af agerjorden i den pågældende medlemsstat (eller et tredjeland, 
der ønsker at forelægge en national ordning), op til den mængde, hvormed udbyttet af 
afgrøder i henhold til del B.4 overstiger udbyttet af afgrøder i henhold til del B.3.

2. For hver type dyrket afgrøde, der har optaget mindst 1 % af agerjorden i den 
pågældende medlemsstat (eller et tredjeland, der ønsker at forelægge en national 
ordning) i 2008, beregner staten den årlige udbyttestigning for afgrøden på sit 
territorium ved at beregne det samlede udbytte på grundlag af et treårigt rullende 
udgangsgennemsnit og et treårigt rullende endeligt gennemsnit.

a) Det treårige rullende udgangsgennemsnit er den gennemsnitlige middelværdi i 
ton pr. hektar af den pågældende afgrøde i 1997, 1998 og 1999.

b) Det treårige rullende endelige gennemsnit er den gennemsnitlige middelværdi i 
ton pr. hektar af den pågældende afgrøde i 2006, 2007 og 2008.

c) Det implicitte årlige udbytte er den udbyttestigning (udtrykt i procent), der ville 
opstå, hvis udbyttet fra det treårige rullende udgangsgennemsnit øgedes til det treårige 
rullende endelige gennemsnit over en periode på ni år. Hvis dette regnestykke giver nul 
eller et negativt tal, er det implicitte årlige udbytte for den pågældende afgrøde lig med 
nul.
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3. Hver medlemsstat (eller et tredjeland, der ønsker at forelægge en national ordning) 
opstiller en tabel for hver type dyrket afgrøde, der har optaget mindst 1 % af statens 
agerjord i 2008, hvor udbyttet i 2007 antages at være det treårige rullende endelige 
gennemsnit for den pågældende afgrøde, og derefter beregnes det forventede udbytte af 
den pågældende afgrøde for hvert år fra 2008 til 2020 ved hvert år at øge udbyttet med 
det implicitte årlige udbytte for den pågældende afgrøde. Medlemsstaten (eller en anden 
stat, der ønsker at forelægge en national ordning) multiplicerer dette anslåede udbytte 
for det relevante år multiplicerer med det reelle agerjordareal, der er opdyrket med den 
pågældende afgrøde i det pågældende år.

4. Det reelle udbytte af en afgrøde i hvert år er den endelige fastlæggelse, som 
medlemsstaten (eller en anden stat, der ønsker at forelægge en national ordning) 
foretager af det gennemsnitlige udbytte pr. hektar af en given afgrøde på dens 
territorium. Staten multiplicerer dette reelle udbytte for det relevante år med det reelle 
agerjordareal, som er opdyrket med den pågældende afgrøde i det pågældende år."

________________________

1 Flerårige afgrøder er defineret som flerårige afgrøder, hvis stængel eller stamme 
sædvanligvis ikke høstes hvert år, såsom hurtigtvoksende stævningsskov og oliepalmer som 
defineret i Kommissionens meddelelse om den praktiske gennemførelse af EU's 
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