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KORTFATTAD MOTIVERING

Klimatförändringen kommer antagligen att fortsätta orsaka skador för mänskligheten och vår 
planet, med förödande effekter för utvecklingsländerna. Utsläppen av växthusgaser måste 
minskas. EU förband sig 2007 att minska utsläppen med minst 20 % före 2020 jämfört med 
1990. Genom att öka användningen av förnybar energi skulle utsläppen minskas kraftigt. Man 
fastställde ett mål enligt vilket 10 % av den energi som användes i transportsektorn år 2020 
skulle komma från förnybar energi. Samtidigt sattes ett mål om att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen under hela bränslets livscykel med 6 %. Målen var bindande för alla 
medlemsstater.

I kombination med subventioner har dessa mål lett till en snabb ökning av produktionen och 
användningen av biodrivmedel. Av olika skäl är denna ökning för tillfället mer negativ än 
positiv för utvecklingsländerna.

För det första tenderar biodrivmedel att leda till betydligt färre utsläppsminskningar än vad 
man hade hoppats. En anledning är att kollager försvinner när skog avverkas för att ge plats åt 
produktion av biomassa för biodrivmedel eller för flytt av livsmedelsproduktion: utsläpp på 
grund av ändrad markanvändning eller indirekt ändrad markanvändning. Utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning räknas inte med i växthusgasprestandan för biodrivmedel när det 
gäller mål och subventioner i EU. Utsläpp sker också vid tillverkning av gödningsmedel, 
biomassaskörd, omvandling av biomassa till biodrivmedel och i samband med transporter.
Vad gäller biodrivmedel betyder ”förnybara” inte nödvändigtvis miljö- och klimatvänliga.
Poängen med att stimulera användningen av biodrivmedel går ibland helt förlorad.

För det andra minskas tillgången på livsmedel då livsmedelsgrödor såsom majs och vete blir 
till drivmedel. Att tvingas välja mellan livsmedel eller bränsle är ett problem som inte 
försvinner bara för att biodrivmedel produceras från industri- och energigrödor eller etanol.
Nästan all biomassa som används kommer nämligen från mark som annars skulle kunna 
användas till livsmedelsproduktion, så konkurrensen upphör inte.

Den dramatiska livsmedelskrisen 2008 och de volatila och ganska höga livsmedelspriserna, 
även därefter, har gjort att problemet uppmärksammats. Det är allmänt känt att EU:s politik på 
området för drivmedel har betydelse, men att den har så stor betydelse är mycket omstritt.
Kommissionen hävdar att effekten av EU:s främjande av biodrivmedel på livsmedelspriser är 
mycket liten1. Den bild som framträder i utvärderingar av forskning och i vissa uttalanden 
från organisationer vars ansvarsområden berörs är inte lika betryggande2.

                                               
1 SWD(2013)0102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report , s. 22–24.
2 Se t.ex. studien Production and use of biofuels in developing countries, som beställdes av parlamentet 2009, 
Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, 
WFP, Världsbanken, WTO, IFPRI och FN:s högnivågrupp till G20, den 2 juni 2011 (rekommendation 6 på s. 27 
rekommenderar att stöd och bindande mål (”mandat”) för produktion och konsumtion av biodrivmedel 
avskaffas), Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? på webbplatsen för FN:s särskilda 
rapportör för rätten till livsmedel och ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels 
policy on developing countries, mars 2013, s. 5.
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För det tredje, förutom att produktionen av biomassa för biodrivmedel medför 
växthusgasutsläpp genom ändrad markanvändning eller indirekt ändrad markanvändning och 
konkurrerar med livsmedelsproduktionen, innebär den ibland att människor berövas sin rätt 
till markanvändning som de är beroende av för sin försörjning. Bönder 
i utvecklingsländerna har vanligtvis ingen rätt till den mark som de odlar eller där de låter sin 
boskap beta. Avtal som ingås av utländska företag med stater som agerar formella ägare eller 
med lokala ledare styrda av andra intressen än lokala samhällens intressen kan leda till 
markrofferi och till att fattiga människor blir tvångsvräkta från sin mark1.

Normalt sett är inte investerare särskilt intresserade av så kallad marginell jordbruksmark för 
produktion av biomassa. Om produktionen av biomassa skulle koncentreras till sådan mark 
skulle det kunna få mycket negativa konsekvenser för lokalbefolkningens 
försörjningsmöjligheter. Odlingarna kan göra slut på de knappa vattenresurserna, och 
användningen av gödningsmedel kan orsaka allvarliga föroreningar. Det kanske inte längre 
går att samla in ved, byggmaterial och växter för livsmedel och läkemedel. Ekosystemtjänster 
kan gå förlorade och avskogningen kan förändra det lokala klimatet och samtidigt bidra till 
den globala klimatförändringen.

Icke statliga organisationer rapporterar att markrofferiet är omfattande i Afrika söder om 
Sahara, och tillhandahåller dokumentation från en databas kallad Matrix2. Kommissionen 
avfärdar denna databas och hävdar att den inte är tillförlitlig, men anstränger sig samtidigt 
inte för att få ökad kunskap om den pågående utvecklingen.

Översynen av direktivet om förnybara energikällor och biobränsledirektivet måste se till att 
EU:s politik på biobränsleområdet

– inte skadar livsmedelstryggheten, utan fullt ut respekterar människors rätt till mat,
– inte förstör utsatta människors försörjningsmöjligheter genom att beröva dem deras 

rätt till markanvändning eller annan utveckling,
– endast stimulerar den utveckling och användning av biodrivmedel som effektivt kan 

minska växthusgasutsläppen, i överensstämmelse med ovan nämnda krav.

För utskottet för regional utveckling är det naturligt att fokusera på de två första punkterna.
Ändringsförslagen i detta förslag till yttrande bör underlätta insatser för att komma till rätta 
med problemen ”livsmedel eller bränsle” och ”berövandet av människors rätt till 
markanvändning”. Ändringsförslagen stöder parlamentets ställningstagande i de relevanta 
resolutionerna3. Frågan om växthusgasprestandan är mycket viktig för miljöutskottet och ges 
stort utrymme i detta förslag till yttrande.

                                               
1 Studien Impact of EU bioenergy policy on developing countries, förberedd av parlamentets utskott för regional 
utveckling 2012, nämner på s. 10 Kamerun och Ghana som problematiska i detta sammanhang.
2 Se exempelvis GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing 
communities and starving the planet, februari 2013.
3 Även i antagna texter, P7_TA(2011)0320, Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare , 5 juli 2011, punkt 67;
P7_TA(2011)0430, Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20) , 29 september 2011, 
punkterna 51 och 55, P7_TA(2012)0399,  EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011, 
25 oktober 2012, punkterna 74 och 77 och i P7_TA(2012)0238, Energipolitiskt samarbete med partner utanför 
våra gränser, 12 juni 2012, punkterna 86 och 87.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är absolut nödvändigt att minska 
energiförbrukningen i transportsektorn, 
eftersom det troligen kommer att bli allt 
svårare att på ett hållbart sätt uppnå ett 
procentmål för energi från förnybara 
energikällor om den totala efterfrågan på 
energi inom transportsektorn fortsätter att 
öka. Andra sätt att uppnå detta mål för 
medlemsstaterna är att använda el från 
förnybara energikällor och blandningar 
av biodrivmedel som har ILUC-värde noll 
eller låg ILUC.

Motivering

Behovet av att minska energiförbrukningen i transportsektorn och öka energieffektiviteten i 
sektorn har redan lyfts fram i direktivet om förnybar energi. I detta ändringsförslag upprepas 
detta behov samtidigt som betydelsen av att utveckla förnybar el samt avancerade 
biodrivmedel för att unionen och medlemsstaterna ska kunna minska utsläppen av koldioxid 
inom transportsektorn understryks.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
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rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna 
att så gradvis som möjligt minska 
växthusgasutsläppen per energienhet
(växthusgasintensiteten) från bränslen och 
energi under hela livscykeln med minst 
6 % fram till den 31 december 2020 för 
drivmedel som används i unionen av 
fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel i fossila bränslen är en av de 
metoder som leverantörer har tillgång till 
för att minska växthusgasintensiteten för de 
fossila bränslen som de tillhandahåller.

rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna 
att så gradvis som möjligt minska 
växthusgasutsläppen per energienhet
(växthusgasintensiteten) från bränslen och 
energi under hela livscykeln med minst 
6 % fram till den 31 december 2020 för 
drivmedel som används i unionen av 
fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel med inga eller låga direkta 
och indirekta utsläpp av växthusgaser är 
en av de metoder som leverantörer har 
tillgång till för att minska 
växthusgasintensiteten för de fossila 
bränslen som de tillhandahåller.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den övervägande delen av alla storskaliga 
investeringar för markinköp görs i 
utvecklingsländerna. Bland dessa utgör 
Afrika söder om Sahara ett eftersökt mål, 
framför allt för odling av råvaror för 
biodrivmedel. Mellan 2009 och 2013 
beräknas sex miljoner hektar mark ha 
förvärvats av europeiska företag för 
odling av biobränslegrödor för export.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på (5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
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biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade.
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta.

biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är utsläppen av 
växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade.
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att förhindra 
att unionens mål vad gäller förnybar 
energi och minskade växthusgasutsläpp 
äventyras till följd av dessa potentiellt nya 
utsläppskällor måste man ta hänsyn till 
indirekta ändrade markanvändningar.
För att minska indirekt markanvändning
och markrofferi är det därför lämpligt att 
skilja mellan markbaserade energigrödor
(oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse) å ena 
sidan och icke markbaserade 
biodrivmedel å den andra. En allt större 
förbrukning av biodrivmedel som 
framställs från livsmedelsgrödor leder 
dessutom till instabila livsmedelspriser 
och kan få mycket negativa sociala 
konsekvenser för möjligheterna till 
försörjning och för införandet av 
mänskliga rättigheter, inklusive rätten till 
mat och tillgången till mark för fattiga 
lokalsamhällen i länder utanför EU. För 
att minska sådana utsläpp och dessa 
negativa sociala konsekvenser är det 
lämpligt att framför allt fokusera på att 
minska den förväntade användningen av 
markbaserad odling av biobränslen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
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Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Den ändrade markanvändningen får 
förutom miljöeffekter även andra 
indirekta sociala effekter, eftersom den 
belastar markanvändningen ytterligare, 
framför allt i utvecklingsländerna, vilket 
får negativa konsekvenser för 
lokalbefolkningens, i första hand 
kvinnornas, livsmedelsförsörjning.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som
beräknas påverka markanvändningen i 

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser.
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp utan risk för indirekta 
ändringar av markanvändningen och de 
konkurrerar inte direkt med livsmedels-
och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är det därför 
lämpligt att uppmuntra till ökad produktion 
av sådana avancerade biodrivmedel 
eftersom dessa för närvarande inte är 
kommersiellt tillgängliga i stora mängder, 
vilket delvis beror på konkurrensen om det 
offentliga stödet från etablerad livsmedels-
och grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
uppfyller hållbarhetskriterierna, som inte 
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liten utsträckning och som beräknas ge 
stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

konkurrerar med livsmedel om mark, 
vatten eller andra resurser och som inte 
beräknas påverka markanvändningen och 
som beräknas ge stora totala minskningar 
av växthusgasutsläpp få stöd inom
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel.

För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel, som använder 
restmaterial för energisyften endast i 
enlighet med restavfallshierarkin som 
fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG, 
som inte konkurrerar med användningen 
av mark och vatten, och således skyddar 
mark- och livsmedelsrättigheter, och som 
inte minskar organiskt material i marken 
med negativa miljökonsekvenser för det 
lokala ekosystemet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Användningen av biomassaresurser 
innebär avsevärda alternativkostnader 
som är kopplade till utarmningen eller 
förlusten av ekosystemtjänster.
Medlemsstaterna bör undvika att 
subventionera eller ge tillstånd till 
energianvändning från livsmedelsgrödor 
om deras avvikelser från befintliga 
användningsområden skulle påverka 
markrättigheterna, 
livsmedelsrättigheterna, den biologiska 
mångfalden, marken eller den 
övergripande kolbalansen negativt.
Politiken bör också garantera stor 
användning av biomassa och att inga 
resurser tas från tillämpningar med stort 
socialt mervärde till energianvändning 
med lågt värde.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera
de totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, 
bör andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från 
spannmål och andra stärkelsehaltiga 

(9) För att minska de negativa 
konsekvenserna vad gäller 
markrättigheter och markspekulation, 
rätten till mat och priset på 
livsmedelsråvaror, biologisk mångfald, 
mark och de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under perioden 
fram till 2020 är det lämpligt att begränsa 
mängden biodrivmedel och flytande 
biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor och andra energigrödor
som anges i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG.
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grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är viktigt at komma ihåg att det 
är svårare än man tror att åstadkomma 
betydande minskningar av 
växthusgasutsläppen genom användning 
av biodrivmedel, och att det finns 
oroväckande bevis för att den ökade 
produktionen av biodrivmedel hotar 
livsmedelsförsörjningen och rätten till 
markanvändning för utsatta människor i 
utvecklingsländerna. Hänsynen till det 
10-procentiga målet i direktiv 2009/28/EG 
bör därför bero på huruvida betydande 
minskningar av växthusgasutsläpp kan 
uppnås och huruvida de negativa 
konsekvenserna för livsmedelstryggheten 
och rätten till markanvändning kan 
undvikas.

Motivering

Det 10-procentiga målet måste inte nödvändigtvis uppnås om det inte på ett effektivt sätt 
bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Det bör inte heller ha företräde framför 
livsmedelstryggheten och respekten för utsatta människors rätt till markanvändning.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
bör ingå i rapporteringen av 
växthusgasutsläpp från biodrivmedel 
enligt direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs 
av råvaror som inte leder till ytterligare 
efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror, 
bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

(11) För att se till att unionens mål 
uppnås på ett meningsfullt och effektivt 
sätt, både i fråga om minskade utsläpp av 
växthusgaser för biodrivmedel, bör de 
utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad 
markanvändning tas med i beräkningen av 
de minskade utsläpp av växthusgaser som 
krävs enligt de hållbarhetskriterier som 
fastställs i direktiven 2009/28/EG och
98/70/EG. Utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning bör 
också räknas in i målet i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG, för att ge incitament 
till biodrivmedelsproduktion med liten 
inverkan på den indirekta ändrade 
markanvändningen. Biodrivmedel som 
framställs av råvaror som inte leder till 
ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. 
sådana som framställs av avfalls- och 
restråvaror bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor på villkor att de 
uppfyller lämpliga hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen av mark för att odla 
råvaror till biobränsle bör inte resultera i 
att lokala och ursprungliga befolkningar 
trängs undan. Därför måste särskilda 
markskyddsåtgärder införas i unionen 
och tredjeländer för att förhindra detta.
Endast de biodrivmedel och flytande 
biobränslen vars produktion inte 
inkräktar på lokala samhällens och 
urbefolkningars rättigheter bör anses 
hållbara.
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Motivering

Det finns gott om bevis för biobränslens negativa sociala konsekvenser vad gäller mark- och 
livsmedelsrättigheter, framför allt för kvinnor i utvecklingsländerna. Undandrivning av lokala 
och ursprungliga befolkningar för att bereda väg för biobränsleodlingar måste förhindras.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom målen för detta direktiv, dvs. 
att säkerställa en inre marknad för bränsle 
för vägtransporter och mobila maskiner 
som inte är avsedda att användas för 
vägtransporter och säkerställa efterlevnad 
av minimigränserna för miljöskydd vid 
användning av sådant bränsle, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15) Målen för detta direktiv bör vara att
säkerställa en inre marknad för bränsle för 
transportsektorn och säkerställa att 
minimigränserna för miljöskydd 
respekteras och de negativa 
konsekvenserna för livsmedelstryggheten 
och rätten till markanvändning undviks 
vid produktion och användning av sådant 
bränsle. Eftersom dessa mål inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Beskrivningen av målen i direktivet bör anpassas så att även ändringarna till direktivet 
återspeglas.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Offentliga stimulansåtgärder för 
biobränslen medför en betydande extra 
efterfrågan på råvarumarknaden och får 
därför betydande konsekvenser för 
prisbildningen, både på internationella 
marknader och inhemska marknader i 
länder som är nettoimportörer av 
livsmedel. Detta är framför allt mycket 
oroande för fattiga människor som lägger 
en stor del av hushållsinkomsterna på 
livsmedel. EU: s biodrivmedelspolitik 
anses främja storskaliga industrimodeller 
för jordbruksproduktion som verkar ge få 
fördelar för lokalbefolkningarna.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Directive 98/70/CE
Artikel 7a – punkt 2 – sista stycket (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande stycke införas 
efter led c:
”För att det mål som anges i första stycket 
ska kunna uppnås ska medlemsstaterna se 
till att det högsta bidraget från 
biodrivmedel som framställts från 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker och oljegrödor eller andra 
energigrödor inte överstiger en 
energikvantitet som motsvarar 5 % 
(beräknad andel i slutet av 2011) av den 
totala energianvändningen i transporter 
2020.”
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Directive 98/70/CE
Artikel 7 b – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska införas:
De biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beaktas med avseende på 
tillämpningen av punkt 1 får inte 
produceras på mark i unionen eller i 
tredjeländer där de juridiska eller 
gemensamma markrättigheterna har 
bestridits eller kränkts och inget tillbörligt 
frivilligt och väl underbyggt 
förhandssamtycke har lämnats med 
deltagande av institutioner som företräde 
lokalbefolkningen.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led bb (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7 b – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Följande punkt ska införas:
”5b. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas med avseende på 
tillämpningen av punkt 1 får inte 
framställas av avfall, såvida det inte finns 
oberoende belägg för att detta 
överensstämmer med avfallshierarkin, 
dvs. förebyggande, förberedelse för 
återanvändning och materialåtervinning 
före energiåtervinning, i enlighet med 
direktiv 2008/98/EG.”
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 7a och artikel 7b.2 ska 
växthusgasutsläppen från biodrivmedel 
under hela livscykeln beräknas enligt 
följande:
(a) Genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller B i 
bilaga IV och när el -värdet för dessa 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
som beräknas i enlighet med del C punkt 
7 i bilaga IV, är lika med eller mindre än 
noll och när de beräknade utsläppen som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning är noll i enlighet med 
del B i bilaga V,
(b) Genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga IV, med 
tillägg av beräknade utsläpp som orsakas 
av indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V,
(c) Genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C  punkt 1 i bilaga IV, när 
de disaggregerade normalvärdena i del D 
eller E i bilaga IV får användas för vissa 
faktorer, och faktiska värden beräknade i 
enlighet med den metod som fastställs i 
del C i bilaga IV för alla övriga faktorer, 
med tillägg av beräknade utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning enligt bilaga V.”
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Motivering

Beräkningsmetoden bör anpassas så att den tar hänsyn till uppskattade ILUC-värden enligt 
förslaget till ny bilaga V till direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av spannmål, 
andra stärkelserika grödor, socker och 
oljegrödor inte vara större än en 
energikvantitet som motsvarar det största 
bidraget enligt artikel 3.4 d.”

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker och oljegrödor 
eller särskilda energigrödor inte vara 
större än en energikvantitet som motsvarar 
det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led2 – led c – led -i (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-i) Första stycket ska ändras på följande 
sätt:
”Varje medlemsstat ska se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor när det gäller alla former 
av transporter år 2020 är minst 10 % av 
den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten, och 
undvika både källor som inte leder till 
betydande minskningar av 
växthusgasutsläppen och negativa 
konsekvenser av drivmedelsproduktionen 
för livsmedelstryggheten och rätten till 
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markanvändning för utsatta människors i 
utvecklingsländerna.”

Motivering

Genomförande av det som sägs i flera ändringsförslag, särskilt i ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 5 % (beräknad andel 
i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

”(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från livsmedelsgrödor och 
särskilt avsedda energigrödor högst vara 
5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av 
den totala energianvändningen i transporter 
2020.”

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – stycke ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

(ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX ska anses vara två gånger så stort 
som deras energiinnehåll efter en 
vetenskaplig förhandsbedömning av deras 
miljömässiga och sociala hållbarhet.

Motivering

Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX ska anses 
vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att
omfattas av kategorierna i–iii.

Material som avsiktligt har manipulerats
för att räknas som avfall ska inte omfattas 
av kategorierna i–iii. Medlemsstaterna ska 
se till att råvaran eller biobränslet i fråga 
inte räknas in i målet som anges i 
artikel 3.4 när bedrägerier upptäcks, och 
se till att lämpliga åtgärder vidtas för att 
förhindra fortsatta bedrägerier.

Motivering

Biobränslen eller råvaror som avsiktligt manipulerats för att utnyttja detta direktiv bör 
absolut uteslutas från tillämpningen av såväl direktivet om förnybar energi som direktivet om 
kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I slutet av punkt 1 ska följande stycke 
införas:
”Energi från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som framställts från 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker, oljegrödor eller energigrödor som 
beaktas för de syften som anges i leden a, 
b och c ska vara högst 5 % (beräknad 
andel i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.”
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas för de syften som 
anges i punkt 1 leden a, b och c får inte 
produceras från avfall, såvida de inte 
oberoende har verifierats och godkänts 
som förenliga med avfallshierarkin i 
direktiv 2008/98/EG (förebyggande, 
förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning före 
energiåtervinning).”

Motivering

Avfall bör omfattas av avfallshierarkin i artikel 4 i ramdirektivet för avfall som kräver 
förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning innan avfallet kan bli 
föremål för energiåtervinning (dvs. biodrivmedel och flytande biobränslen). Dessutom bör det 
krävas en oberoende kontroll av att kraven uppfylls.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led bb (nytt)
Directive 2009/28/CE
Artikel 17 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska införas:
”5b. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas med avseende på 
tillämpningen av led a, b och c i punkt 1 
får inte produceras på mark i unionen 
eller i tredjeländer där de juridiska eller 
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gemensamma markrättigheterna har 
bestridits eller kränkts och inget tillbörligt 
frivilligt och väl underbyggt 
förhandssamtycke har lämnats med 
deltagande av de berörda representativa 
institutionerna och efter samråd med de 
berörda kommunerna.”

Motivering

Med tanke på konsekvenserna av EU:s direktiv om förnybar energi för markrättigheter, 
särskilt i länder utanför EU, är det viktigt att se till att dessa inte kränks på grund av 
biodrivmedelsproduktionen för den europeiska marknaden.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system med 
normer för produktion av 
biomassaprodukter innehåller de 
tillförlitliga uppgifter som krävs för de 
syften som anges i artikel 17.2 eller visar 
att leveranserna av biodrivmedel eller 
flytande biobränsle uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5.
Kommissionen får besluta att dessa system 
innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka 
åtgärder som vidtagits för att skydda 
områden som erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
skydd av avrinningsområden 
och erosionsskydd), skydd av mark, vatten 
och luft, återställande av skadad mark, 
undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med knapp 
vattentillgång samt om de aspekter som 
avses i artikel 17.7 andra stycket.
Kommissionen får också med avseende på 
tillämpningen av artikel 17.3 b ii erkänna 

Kommissionen ska besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system med 
normer för produktion av 
biomassaprodukter innehåller de 
tillförlitliga uppgifter som krävs för de 
syften som anges i artikel 17.2 eller visar 
att leveranserna av biodrivmedel eller 
flytande biobränsle uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5a,
och att inga material avsiktligt har 
manipulerats för att omfattas av 
artikel 3.4 e i–iii. Kommissionen får 
besluta att dessa system innehåller 
tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder 
som vidtagits för att skydda områden som 
erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i 
kritiska lägen (bl.a. skydd av 
avrinningsområden och erosionsskydd), 
skydd av mark, vatten och luft, 
återställande av skadad mark, undvikande 
av överdriven vattenförbrukning i områden 
med knapp vattentillgång samt om de 
aspekter som avses i artikel 17.7 andra 
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skyddsområden för sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter som 
erkänts som sådana genom internationella 
avtal eller ingår i förteckningar som 
utarbetats av mellanstatliga organisationer 
eller av Internationella 
naturskyddsunionen.”

stycket. Kommissionen får också med 
avseende på tillämpningen av artikel 17.3 b 
ii erkänna skyddsområden för sällsynta, 
hotade eller utrotningshotade ekosystem 
eller arter som erkänts som sådana genom 
internationella avtal eller ingår i 
förteckningar som utarbetats av 
mellanstatliga organisationer eller av 
Internationella naturskyddsunionen.”
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 17.2 ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen beräknas enligt 
följande:
(a) Genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller B i 
bilaga V och när el -värdet för dessa 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
som beräknas i enlighet med del C 
punkt 7 i bilaga V, är lika med eller 
mindre än noll och när de beräknade 
utsläppen på grund av indirekt ändrad 
markanvändning är noll enligt del B i 
bilaga VIII.
(b) Genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga V, med 
tillägg av beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga VIII.
(c) Genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C punkt 1 i bilaga V, när 
de disaggregerade normalvärdena i del D 
eller E i bilaga V får användas för vissa 
faktorer, och faktiska värden beräknade i 
enlighet med den metod som fastställs i 
del C i bilaga V för alla övriga faktorer, 
med tillägg av beräknade utsläpp som 
orsakas genom indirekt ändrad 
markanvändning enligt bilaga VIII.”
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del A – ny rad i tabellen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En rad läggs till i tabellen i del A.
Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning från 
råvaror för biodrivmedel och flytande 
biobränslen:
Grödgrupp: Energigrödor för icke-
livsmedelsändamål
Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ): 15

Motivering

Energigrödor för icke-livsmedelsändamål kan bidra till indirekt ändrad markanvändning 
(ILUC) om de produceras på mark som har använts för livsmedelsproduktion. I 
konsekvensbedömningen (s. 26) fastställs de genomsnittliga beräknade ILUC-utsläppen för 
dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del B – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, dvs. 
skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse 
och annan mark till åkermark och 
jordbruksmark för fleråriga grödor. I 

(b) Råvaror vars produktion inte sker på 
odlad mark, mark ägnad åt fleråriga 
odlingsgrödor eller mark som tillhör 
någon annan av de markkategorier som 
används av IPCC (skogsmark, gräsmark 
eller våtmark) och som används för 
livsmedelsproduktion, antingen de 
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sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV del 
C punkt 7.”

underhålls eller inte, såsom system för 
jordbruk eller trädjordbruk.”

Motivering

Det är på sin plats att tilldela en faktor för indirekt markanvändning till råvaror vars 
produktion innebär direkt ändring av markanvändningen, men det bör dock klart anges att 
direkt och indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del A – ny rad i tabellen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En rad läggs till i tabellen i del A.
Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning från 
råvaror för biodrivmedel och flytande 
biobränslen
Grödgrupp: Energigrödor för icke-
livsmedelsändamål
Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ): 15

Motivering

Energigrödor för icke-livsmedelsändamål kan bidra till indirekt ändrad markanvändning 
(Iluc) om de produceras på mark som har använts för livsmedelsproduktion.
I konsekvensbedömningen (s. 26) fastställs de genomsnittliga beräknade Iluc-utsläppen för 
dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – led 2
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del B – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, dvs.
skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse 
och annan mark till åkermark och 
jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V del 
C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte sker på 
odlad mark, mark ägnad åt fleråriga 
odlingsgrödor eller mark som tillhör 
någon annan av de markkategorier som 
används av IPCC (skogsmark, gräsmark 
eller våtmark) och som används för 
livsmedelsproduktion, antingen de 
underhålls eller inte, såsom system för 
jordbruk eller trädjordbruk.”

Motivering

Det är på sin plats att tilldela råvaror vars produktion innebär direkt ändring av 
markanvändningen en faktor för indirekt markanvändning, men det bör dock klart anges att 
direkt och indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.
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