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Ændringsforslag 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

(1) På baggrund af den negative 
klimavirkning, der er forbundet med, at 
biobrændstofferne konkurrerer med 
landbrugsjorden, bør artikel 3, stk. 4, i 
direktiv 2009/28/EF om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder og om ændring og senere 
ophævelse af direktiv 2001/777/EF og 
2003/30/EF erstattes af et krav om, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra avancerede 
transportenergikilder inden for alle former 
for transport i 2020 mindst svarer til 3 % af 
det endelige energiforbrug. Iblanding af
avancerede biobrændstoffer og vedvarende 
energi fra kilder, der ikke er af biologisk 
oprindelse, er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
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vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og denne metode har indtil nu 
bidraget mest til at nå målet.

Or. it

Ændringsforslag 80
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet. I lyset af ny 
viden om cost-benefit-forholdet for 
biobrændstoffer bør deres udbredelse og 
dermed andelen af energi fra vedvarende 
energikilder, der iblandes inden 2020, 
imidlertid være af begrænset omfang. Det 
er op til Kommissionen at vurdere behovet 
for yderligere foranstaltninger for at nå 
målet om at dække 20 % af EU's samlede 
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energiforbrug med vedvarende energi.

Or. fr

Ændringsforslag 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet. Det skønnes, 
at det europæiske marked for 
brændstoffer vil blive ved med at være 
ekstremt afhængigt af dieselolie, hvilket 
er et særligt kendetegn for det europæiske 
marked. For at tackle denne store 
afhængighed bør der inciteres til øget 
produktion af avanceret biodiesel i EU. 

Or. fr

Begrundelse

Den europæiske politik til fremme af iblanding af biobrændstoffer skal i sine målsætninger 
tage højde for det særlige forhold på det europæiske marked for brændstoffer, som har et 
meget stort behov for dieselolie. Raffinaderierne har vanskeligt ved at følge med den stigende 
efterspørgsel efter diesel, og det europæiske udbud er strukturelt utilstrækkeligt. Avanceret 
biodiesel er således en mulighed for at mindske importen og styrke forsyningssikkerheden i 
EU.
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Ændringsforslag 82
Britta Reimers

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet. Den globale 
efterspørgsel efter landbrugsråvarer er 
stigende, og markedets volatilitet forventes 
at tiltage i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 83
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) For at opnå en yderligere reduktion 
af drivhusgasemissionerne bør 
anvendelsen af biobrændstoffer også øges 
inden for flytransport.

Or. de
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Ændringsforslag 84
Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, 
at brændstofleverandører skal reducere 
vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres.

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, 
at brændstofleverandører skal reducere 
vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
de ikke er til søs. Målet for direktiv 
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder for at 
sikre, at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for alle former for 
transport i 2020 mindst svarer til 10 % af 
det endelige energiforbrug, bør være i 
overensstemmelse med artikel 7a, stk. 2, i 
direktiv 98/70/EF for at undgå 
markedsforvridninger. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres.

Or. en

Begrundelse

EU skal styrke indsatsen for at udvikle en sammenhængende fremtidig energipolitik, hvor øget 
energisikkerhed og europæisk konkurrenceevne går hånd i hånd med en klar klimapolitik, 
som mindsker drivhusgasemissionerne og forbedrer luftkvaliteten i Europa. De mål for 
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biobrændstoffer, der er omfattet af direktivet om vedvarende energikilder og direktivet om 
brændstofkvalitet, bør være overensstemmende og harmoniserede for at undgå 
markedsforvridninger.

Ændringsforslag 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, 
at brændstofleverandører skal reducere 
vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres.

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv
93/12/EØF[1], at brændstofleverandører 
skal reducere vugge til grav-emissionerne 
af drivhusgasser pr. energienhed
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer med nul- eller 
lavemission af drivhusgasser og andre 
brændstoffer udvundet af uundgåeligt 
restaffald ved anvendelse af 
kulstofopsamling og anvendelse til 
transportformål er blandt de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres. For at sikre 
investeringssikkerheden for disse 
avancerede transportbrændstoffer bør 
2020-målet suppleres med et bindende 
årligt forløb, der fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på 10 % for de 
brændstoffer, der anvendes i Unionen i 
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2025.

Or. en

Ændringsforslag 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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 vedrørende beskyttelse af 
biodiversitetsrige arealer og arealer med 
store kulstoflagre. Disse kriterier omfatter 
ligeledes 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.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede kriterier, som skal sikre, at EU's politik om biobrændstoffer ikke indvirker 
negativt på kulstofrige og biologisk mangfoldige økosystemer. Endvidere arbejdes der 
løbende på at udvikle kriterier for fast biomasse. Af hensyn til retssikkerheden og den retlige 
sammenhæng, og eftersom råmaterialer bør behandles ens uanset deres endelige anvendelse, 
bør de nuværende bæredygtighedskriterier betragtes som tilstrækkelige.

Ændringsforslag 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling
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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 foranstaltninger, der sikrer 
omfattende brug og overholdelse af 
affaldshierarkiet.

Or. en

Begrundelse

Nogle af de eksisterende anvendelsesformål for råmaterialer til avancerede biobrændstoffer 
medfører, at bundet kulstof fortsat indgår som en solid del af miljøet eller, hvis anvendelsen 
omlægges, medfører en øget efterspørgsel efter fossile energikilder eller vegetabilske olier. 
Det er nødvendigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at omlægning fra 
nuværende anvendelsesformål ikke medfører en negativ generel kulstofbalance. Udvidet 
anvendelse af lignocellulosemateriale kræver beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
nuværende brugere ikke går over til træ af bedre kvalitet med deraf følgende omlægning fra 
andre industrier eller pres for at øge høsten på ubæredygtig vis.

Ændringsforslag 88
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Selv om der i direktiv 98/70/EF og 
2009/28/EF anvendes betegnelserne 
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"biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler", gælder bestemmelserne 
for alle vedvarende brændstoffer som 
defineret i disse direktiver.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Med henblik på sikring af 
investeringer blev det fastsat i direktiv 
2009/28/EF og direktiv 98/70/EF, at der 
bør tages højde for indvirkningerne af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
på drivhusgasemissionerne, og at der bør 
vedtages foranstaltninger til at afhjælpe 
disse indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 90
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den incitamentbaserede stimulering 
af produktionen af biobrændstoffer har 
ikke kun ført til en stigning i 
produktionen af biobrændstoffer i 
Unionen, men har ligeledes øget 
produktionen i tredjelande. Selvom tallene 
for det nøjagtige landbrugsareal, der er 
blevet anvendt og omlagt til produktion af 
biobrændstoffer i tredjelande, varierer, 
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fremgår det af flere rapporter, at 
europæiske virksomheder alene i Afrika 
har anvendt 6 mio. hektar jord til 
produktion af biobrændstoffer mellem 
2009 og 2013. I en meddelelse fra april 
2013 understregede FN's særlige 
rapportør om retten til mad de negative 
indvirkninger af EU's politik om 
biobrændstoffer på retten til mad, jord og 
vand. For at imødegå de negative 
virkninger bør Kommissionen foreslå at 
ændre og styrke 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17 i 
direktiv 2009/98/EF og artikel 7b i 
direktiv 98/70/EF.

Or. en

Ændringsforslag 91
Erik Bánki

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 
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 

(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. I førstnævnte tilfælde kan det 
ekstra afsætningsmarked, der skabes af 
producenterne af biobrændstoffer, 
medføre et større udbytte, således som det 
anerkendes i IFPRI's rapport1 og 
Kommissionens konsekvensanalyse2. 
Biobrændstoffer fremstillet af biomasse, 
der er resultatet af et større udbytte, 
kræver ikke yderligere areal og har 
således ingen indirekte indvirkninger som 
følge af ændringer i arealanvendelsen.
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landbrugsarealer. Sidstnævnte tilfælde udgør en indirekte 
ændring i arealanvendelsen, og når den 
indebærer omlægning af arealer med store 
kulstoflagre, kan det resultere i betydelige 
drivhusgasemissioner.

________________________
1Det Internationale Forskningsinstitut for 
Fødevarepolitik: Vurdering af 
virkningerne af ændringer i 
arealanvendelse som følge af EU's 
politikker om biobrændstoffer. Endelig 
rapport, oktober 2011.
2Europa-Kommissionen: 
Konsekvensanalyse – ledsagedokument til 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF 
og om ændring af direktiv 2009/28/EF. 
SWD (2012) 343 final.

Or. en

Begrundelse

Den ekstra efterspørgsel på markedet, som skabes af biobrændstoffer, giver producenterne 
incitamenter til at øge deres udbytte. I både EU og udviklingslandene findes der en række 
regioner, hvor der er et væsentligt potentiale for øget udbytte. I mange nye medlemsstater er 
det nuværende udbytte af markafgrøder f.eks. væsentlig lavere end for blot 10 år siden og 
meget lavere end udbyttet i de tilstødende gamle medlemsstater, hvor man har tilsvarende 
forhold, hvad angår klima, jordbund osv.

Ændringsforslag 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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, 

(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, 
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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 
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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 
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.

(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, som kan føre til 
tab af biodiversitet, vandknaphed eller
jorderosion, forurening af vand og jord 
samt tab af vigtige økosystemtjenester, 
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 og tab af
biodiversitet. Direktiv 98/70/EF og 
2009/28/EF bør derfor omfatte 
bestemmelser om indirekte ændringer af 
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arealanvendelsen, da de nuværende 
biobrændstoffer hovedsagelig fremstilles af 
afgrøder på eksisterende landbrugsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 94
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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
skov- eller landbrugsarealer.

Or. fr

Ændringsforslag 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 4
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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 
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.

(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 
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. Sammenlignes 
udslipsmængden fordelt på afgrøders 
livscyklus, har olieholdige afgrøder meget 
højere emissionsværdier end sukker- og 
stivelsesholdige afgrøder. For at skabe en 
miljømæssig nytteværdi så effektivt som 
muligt bør fokus være på at begrænse de 
biobrændstoffer og den produktion, som 
gør størst skade på miljøet. Der bør derfor 
først og fremmest træffes foranstaltninger 
mod olieholdige afgrøder.

Or. sv

Ændringsforslag 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, (4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
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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 
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.

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 
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. Dette direktiv bør have 
til formål at løse disse problemer og 
fremme anvendelsen af 
nonfoodråmaterialer som råmaterialer til 
biobrændstof.

Or. en

Ændringsforslag 97
Erik Bánki

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.

Or. en

Begrundelse

Biomasse fremstillet af et større høstudbytte samt øvrig biomasse, der ikke forårsager 
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indirekte ændringer i arealanvendelsen, bør certificeres efter nationale ordninger i 
medlemsstaterne og markedsføres som biomasse uden ILUC. Da de resulterende 
biobrændstoffer ikke forårsager indirekte ændringer i arealanvendelsen, eliminerer denne 
metode bekymringerne om indirekte ændringer i arealanvendelsen i stedet for kun at 
begrænse dem.

Ændringsforslag 98
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 19, stk. 6, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 6, i direktiv 
98/70/EF fastsætter, at der skal tages 
højde for virkningen af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen på 
drivhusgasemissionerne, og at der skal 
træffes passende foranstaltninger til at 
afhjælpe denne virkning, samtidig med at 
der træffes de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af 
investeringer og til at beskytte de 
eksisterende investeringer.

Or. en

Begrundelse

EU's politik bør være overensstemmende.

Ændringsforslag 99
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Hvis fødevare- og fodermarkedet 
fungerer normalt, bør fødevareafgrøder 
først og fremmest anvendes til produktion 
af fødevarer og foder, navnlig i tider med 
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ressourceknaphed. I tilfælde af 
prisforvridninger på markedet kan brugen 
af fødevareafgrøder til bioenergi 
midlertidigt intensiveres i tider med 
overskud på fødevare- og fodermarkedet.

Or. nl

Ændringsforslag 100
Christa Klaß

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

Or. de

Begrundelse

Kommissionen bekræfter, at den aktuelle videnskabelige status for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen ikke er så fremskreden, at den ville kunne udnyttes i politisk henseende. 
Udsagn om virkningerne af biobrændstoffer er derfor af ren spekulativ karakter. Der er hidtil 
ikke taget tilstrækkelig højde for virkningerne af biprodukter inden for fødevareforsyningen, 
eventuelle stigninger i høstudbyttet i store dele af Østeuropa og de tilgængelige arealer i EU.
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Ændringsforslag 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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

Or. en

Ændringsforslag 102
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 

udgår
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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.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen anerkender, at der indtil nu ikke foreligger tilstrækkelig videnskabelig viden 
om ændringerne i arealanvendelsen og de indirekte konsekvenser. Det er derfor for tidligt at 
spekulere over virkningerne af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 103
Erik Bánki

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 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen anerkender, at videnskaben om ændringer i arealanvendelsen og de indirekte 
virkninger heraf endnu ikke er tilstrækkeligt moden til at blive anvendt til politiske formål, 
eftersom der ikke er enighed om kvantificeringen af indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Der er ligeledes ikke taget tilstrækkeligt hensyn til virkningen af biprodukter i 
fødevareforsyningen eller til de potentielle udbyttestigninger i store dele af de nye 
medlemsstater. Et fokus på at forebygge indirekte ændringer i arealanvendelsen giver bedre 
resultater, en mere stabil gennemførelse og er bedre for miljøet end et for tidligt fokus på 
kvantificering af de indirekte indvirkninger på arealanvendelsen.

Ændringsforslag 104
Britta Reimers

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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 105
Julie Girling

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.

(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
der en mulig risiko for, at 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
som opstår i henhold til direktiv 
2009/28/EF og direktiv 98/70/EF, 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
Kommissionen i samråd med relevante 
interessenter og medlemsstaterne foretage 
yderligere undersøgelser af virkningen af 
forskellige grupper af afgrøder på både 
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direkte og indirekte arealanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 106
Pilar Ayuso

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.

(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
er der risiko for, 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.

Or. es

Ændringsforslag 107
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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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.

(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.

Or. de

Begrundelse

Ændringer af den gældende retsakt bør ikke føre til forskelsbehandling af bestemte 
biobrændstoffer. Det bør være muligt at nå det oprindelige mål om en andel for 
biobrændstoffer på 10 % i 2020 med anvendelse af alle biobrændstoffer uden begrænsninger. 
En begrænsning på biobrændstoffer af første generation ville sætte spørgsmålstegn ved
allerede foretagne investeringer og begrænse virksomhedernes innovationskraft.

Ændringsforslag 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
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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.

skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof, er 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
betydelige og vil 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. Endvidere medvirker 
produktion af biobrændstoffer fra 
fødevareafgrøder til svingende 
fødevarepriser. For at reducere sådanne 
emissioner og afhjælpe sådanne negative 
virkninger for fødevaresikkerheden bør
begrænsningen på 5 % i artikel 3, stk. 4, 
litra d, etableres, og der bør tages højde 
for emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen ved 
beregningen af reduktionen af 
drivhusgasemissioner, der er fastsat i 
bæredygtighedskriterierne i direktiv 
2009/28/EF og direktiv 98/70/EF.

Or. en

Ændringsforslag 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

(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 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
betydelige og vil modvirke alle eller nogle 



AM\937595DA.doc 27/112 PE513.032v01-00

DA

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.

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. Endvidere medvirker det 
øgede forbrug af biobrændstoffer fra 
fødevareafgrøder til svingende 
fødevarepriser, og det kan få negative 
konsekvenser for den globale 
fødevaresikkerhed. Dette har haft en 
betydelig negativ social indvirkning på 
eksistensgrundlaget og muligheden for at 
gennemføre menneskerettigheder, 
herunder retten til mad og adgangen til 
jord, for lokale samfund, der lever i 
fattigdom i lande uden for Unionen. For 
at reducere sådanne emissioner og negative 
indvirkninger, bør der navnlig fokuseres 
på reduktion af den forventede brug af 
biobrændstoffer, der dyrkes på jord.

Or. en

Ændringsforslag 110
Bas Eickhout

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 

(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 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
betydelige og vil 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 
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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.

fra afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan 
anvendes til forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne. Endvidere medvirker det 
øgede forbrug af biobrændstoffer i 
medlemsstaterne til svingende 
fødevarepriser, og det kan få 
konsekvenser for den globale 
fødevaresikkerhed. Det er derfor 
nødvendigt at tage højde for indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for at sikre, 
at målene i EU-politikken om vedvarende 
energi og reduktion af 
drivhusgasemissionerne ikke bringes i 
fare af disse potentielle emissionskilder. 
For at reducere emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen
bør der skelnes mellem afgrødegrupper 
som f.eks. olieholdige afgrøder, korn, 
sukker og andre stivelsesholdige afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 111
Gaston Franco

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 

(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 
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fodermarkederne. For at reducere sådanne 
emissioner bør der skelnes mellem 
afgrødegrupper som f.eks. olieholdige 
afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder.

fodermarkederne. For at reducere sådanne 
emissioner bør der skelnes mellem 
afgrødegrupper som f.eks. olieholdige 
afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder. For at afhjælpe 
denne risiko på mellemlang og lang sigt 
bør der inciteres til forskning og udvikling 
inden for nye produktionsveje for 
avancerede biobrændstoffer, som ikke 
konkurrerer med fødevareafgrøderne, 
herunder lignocelluloserester, som er en 
af de få biomasser, der findes en større 
forekomst af i medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

At skelne mellem forskellige afgrødegrupper er ikke et mål i sig selv, men et middel. Der bør 
derfor mindes om, at dette middel skal fremme den europæiske forskning i og udvikling af nye 
teknologier, som ikke konkurrerer med fødevareafgrøderne. Lignocelluloseresterne 
repræsenterer den mest lovende sektor for forskning og udvikling, en genvej til bioteknologisk 
innovation i Europa, som gør det muligt at producere avanceret biodiesel.

Ændringsforslag 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(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 nogle af de 
drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer. Dette 
skyldes, at næsten hele produktionen af 
biobrændstoffer i 2020 forventes at komme 



PE513.032v01-00 30/112 AM\937595DA.doc

DA

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.

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.

Or. fr

Begrundelse

Lignocelluloseresterne repræsenterer et betydeligt forsknings- og udviklingspotentiale, en 
genvej til bioteknologisk innovation i Europa, der gør det muligt at fremstille avanceret 
biodiesel. De udgør – sammen med alger – de to innovative løsninger, som ikke konkurrerer 
med fødevareafgrøderne. Disse to muligheder bør derfor foretrækkes.

Ændringsforslag 113
Sophie Auconie

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.

(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. Der bør også 
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udvikles nye, avancerede biobrændstoffer, 
som ikke hænger sammen med 
fødevareafgrøder, f.eks. 
lignocelluloserester.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

(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. Herudover bør 
uudnyttede og mindre frugtbare arealer 
prioriteres med henblik på at udvide 
dyrkning af afgrøder til biobrændstoffer.

Or. lt

Ændringsforslag 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I lyset af virkningerne som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen er 
den aktuelle samlede udledning af 
drivhusgasser i strid med ånden og 
formålet i den gældende lovgivning, idet 
der kræves ophævelse af det bindende 
overordnede mål på 10 %, hvilket er 
fastlagt i artikel 3, stk. 4, i direktiv 
2009/28/EF som nødvendig strategi til 
opnåelse af en effektiv reduktion af 
drivhusgasemissioner.

Or. it

(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF)

Ændringsforslag 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette forslag fokuserer på de 
potentielle negative virkninger af 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer i EU under hensyntagen 
til, at andre problemstillinger i forbindelse 
med arealanvendelse f.eks. håndteres i 
andre lovgivningsinstrumenter, samt til 
problemstillinger i forbindelse med 
klimapåvirkning, som ikke er relaterede 
til arealanvendelse.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske bioenergipolitiks klimapåvirkning håndteres i eksisterende (f.eks. LULUCF, 
afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag 
i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og 
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skovbrug) og fremtidig lovgivning (f.eks. om bæredygtighedskriterier for fast biomasse) og 
bør ikke overlappes eller ændres af det nuværende forslag. Andre problemstillinger eller 
målsætninger i relation til klimapåvirkning, såsom effektivitet, emissioner i forbindelse med 
transport og distribution samt andelen af elektricitet i forbindelse med transport, henhører 
ikke under dette direktiv.

Ændringsforslag 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 

(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 restprodukter og 
ved hjælp af bakterier 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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2020.

Or. en

Begrundelse

Produktion af avancerede biobrændstoffer uden ILUC-indvirkninger, og uden at der brydes 
ind i fødevarekæden, bør fremmes.

Ændringsforslag 118
Anja Weisgerber

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 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Biobrændstoffer 
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 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af avancerede biobrændstoffer,
f.eks. fremstillet af celluloseholdige 
råstoffer og alger, da de ligeledes giver 
mulighed for store besparelser af 
drivhusgasemissioner og har lav risiko for 
at medføre indirekte ændringer i
arealanvendelsen. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved, at der for
avancerede biobrændstoffer i
transportsektoren fastsættes et separat 
mål på mindst 2 % i direktiv 2009/28/EF. I 
den sammenhæng bør avancerede 
biobrændstoffer støttes under politikken for 
vedvarende energi efter 2020. For at 
undgå markedsforvridninger og 
incitamenter til svig skal avancerede 
biobrændstoffer opfylde de samme 
bæredygtighedskriterier som alle andre 
biobrændstoffer.



AM\937595DA.doc 35/112 PE513.032v01-00

DA

beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

Or. de

Begrundelse

Instrumentet dobbelt medregning fører ikke til den forventede stigning i produktion og 
forbrug af teknologisk avancerede biobrændstoffer. Et bindende mål på 2 % for disse 
brændstoffer stiller klare krav til markedet og skaber incitamenter til at udnytte teknologisk 
avancerede biobrændstoffer. For at skabe lige muligheder i forhold til konventionelle 
biobrændstoffer og minimere markedsforvridninger skal også avancerede biobrændstoffer 
opfylde bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag 119
Erik Bánki

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 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Konventionelle
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af celluloseholdige 
råmaterialer og alger, kan potentielt give 
store drivhusgasbesparelser med lav risiko 
for at forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i 
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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.

bestræbelserne for at opfylde det mål for 
transportsektoren på 10 %, der er fastsat i 
direktiv 2009/28/EF, i forhold til de 
konventionelle biobrændstoffer ved at 
etablere et særskilt mål på 2 % for
avancerede biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Anden- og tredjegenerationsbiobrændstoffer (avancerede biobrændstoffer) er stadig under 
udvikling og er først nu på vej ud på markedet. Førstegenerationsbiobrændstoffer 
(konventionelle biobrændstoffer) kan fremstilles både af afgrøder og af rest- og 
affaldsprodukter. Uanset hvordan de bliver fremstillet, er forskellen imellem de to typer 
biobrændstoffer af teknologisk karakter og handler ikke om råmaterialer. Kommissionens 
udvidelse af definitionen af "avancerede" biobrændstoffer til at omfatte affald og 
restprodukter har den negative virkning, at den forhindrer højteknologiske biobrændstoffer i 
at komme på markedet (f.eks. fra brugt madolie).

Ændringsforslag 120
Christa Klaß

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 

(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 
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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.

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 fastsætte et 
særskilt mål på mindst 2 % for de 
avancerede biobrændstoffer, som 
produceres til transportsektoren, i direktiv 
2009/28/EF. I den sammenhæng bør
teknologisk avancerede biobrændstoffer 
støttes under politikken for vedvarende 
energi efter 2020. For dog at forhindre 
markedsirritationer og grobund for 
manipulationer bør avancerede 
biobrændstoffer være underlagt de samme 
bæredygtighedskriterier som alle andre 
biobrændstoffer.

Or. de

Begrundelse

Instrumentet dobbelt medregning lever ikke op til forventningerne, hvad angår 
produktionsstigning og anvendelse af avancerede biobrændstoffer. Forpligtende mål skaber 
incitamenter for anvendelse af avancerede biobrændstoffer, som dog i overensstemmelse med 
lige konkurrencebetingelser og kravet om at forhindre markedsirritationer og manipulationer 
skal være underlagt de samme bæredygtighedskriterier som de konventionelle 
biobrændstoffer.

Ændringsforslag 121
Britta Reimers

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 

(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 
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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.

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 fastsætte et 
særskilt mål på mindst 2 % for de 
avancerede biobrændstoffer til
transportsektoren i direktiv 2009/28/EF. 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.

Or. en

Ændringsforslag 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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 

(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 
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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.

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 fastsætte et 
særskilt delmål på mindst 3 % for de 
avancerede biobrændstoffer til
transportsektoren i direktiv 2009/28/EF. 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.

Or. en

Ændringsforslag 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(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 
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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.

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 ved at 
fastsætte et mål på 2 % for avancerede 
biobrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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. Disse avancerede 
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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.

biobrændstoffer er dog i øjeblikket ikke 
kommercielt tilgængelige i industriel skala 
på trods af de mange forskningsprojekter 
og første forsøg, og mange undersøgelser 
bekræfter alle, at det ikke bliver muligt at 
øge produktionsmængden på kort og 
mellemlang sigt. I den sammenhæng bør
disse avancerede biobrændstoffer, for 
hvilke virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen kan vises at 
være beskedne, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser, kun
støttes og eventuelt finansieres under 
politikken for vedvarende energi på 
baggrund af en forudgående 
videnskabelig vurdering af deres fordele 
og deres reelle bæredygtighed.

Or. it

Ændringsforslag 125
Pilar Ayuso

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 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder
ved hjælp af yderligere incitamenter. En
opstilling af gradvist mere ambitiøse 
obligatoriske mål for avancerede 
biobrændstoffer vil sende et klart signal 
om, at de støttes på EU-plan. I den 
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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.

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, sammen med biobrændstoffer, der 
fremstilles af korn, andre stivelsesholdige 
afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder.

Or. es

Ændringsforslag 126
Sophie Auconie

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, 

(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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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.

hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret på 
fødevareafgrøder. En opstilling af gradvist 
mere ambitiøse obligatoriske mål for 
avancerede biobrændstoffer vil sende et 
klart signal om, at de støttes på EU-plan.
Der bør derfor fastlægges obligatoriske
mål for avancerede biobrændstoffer efter 
en tidsplan, der skaber forudsigelighed og 
stabilitet for investorer. Efter 2020 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.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 uden risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Efter en forudgående 
videnskabelig vurdering af deres fordele 
og egentlige bæredygtighed er det 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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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.

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, som opfylder 
bæredygtighedskriterierne, som ikke 
konkurrerer med fødevarer om jord, vand 
eller andre ressourcer, og for hvilke 
virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være ikkeeksisterende, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser, 
støttes under politikken for vedvarende 
energi efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(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, rester 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 
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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.

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 iblanding af 
biobrændstoffer, som er fremstillet af 
landbrugsprodukter til fødevarer og foder, 
og som kan indregnes i målet om, at 10 % 
af det endelige energiforbrug i 
transportsektoren skal dækkes af 
vedvarende energikilder, begrænses 
til 5 % frem til 2020. Kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, bør støttes 
under politikken for vedvarende energi 
efter 2020. I denne forbindelse vil den 
europæiske politik fremme alle 
nyskabende veje til omlægning til fordel 
for biobrændstoffer. 

Or. fr

Begrundelse

Til afklaring af målene bør der henvises til målet på 5 %, som Kommissionen har fremsat i 
dette forslag til ændring, og det bør sættes ind i det europæiske politiske perspektiv frem til 
2020. Det bør ligeledes understreges, at innovationskursen fastholdes efter 2020 for at sikre 
perspektiverne for de investeringer, der foretages allerede nu.

Ændringsforslag 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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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, 
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. Der 
kræves bæredygtighedskriterier for 
avancerede biobrændstoffer for at sikre, 
at de ikke medfører tab af biodiversitet 
eller økosystemtjenester eller konkurrerer
med fødevarer om jord, vand eller andre 
ressourcer. I den forbindelse bør den 
øgede vægtning ikke gennemføres for 
visse avancerede biobrændstoffer indtil 
vedtagelsen af bæredygtighedskriterier på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 130
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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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, 
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, som samlet set indebærer store 
drivhusgasbesparelser (beregnet under 
hensyntagen til de nævnte 
biobrændstoffers samlede livscyklus), og 
hvis produktion ikke ændrer jordens 
naturlige frugtbarhed eller medfører 
problemer med hensyn til jordbundens 
økosystem, støttes under politikken for 
vedvarende energi efter 2020.

Or. en

Begrundelse

Et problem bør ikke løses på bekostning af, at der skabes et nyt problem.
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Ændringsforslag 131
Corinne Lepage

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, bakterier 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at sikre effektiviteten af 
salgsfremmende foranstaltninger, navnlig 
dem, der er rettet mod yderligere at 
fremme biobrændstoffer med ekstra 
fordele, bør de støttesystemer, som 
defineres af medlemsstaterne, tage hensyn 
til behovet for at kontrollere og 
krydstjekke biobrændstofmængderne med 
henblik på at undgå svig i forbindelse med 
biobrændstofprodukternes reelle 
oprindelse eller i forbindelse med 
upålidelig fremlæggelse af flere 
erklæringer for én og samme 
biobrændstofmængde i henhold til to eller 
flere nationale systemer eller 
internationale akkrediteringsordninger. 
Dette bør vedrøre avancerede 
biobrændstoffer såvel som alle 
konventionelle biobrændstoffer, eftersom 
svig i forbindelse med upålidelig 
fremlæggelse af flere erklæringer også 
vedrører frivillige og nationale 
bæredygtighedsordninger for 
biobrændstoffer og ikke kun særlige 
foranstaltninger for avancerede 
biobrændstoffer. 

Or. en

Ændringsforslag 133
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at sikre effektiviteten af 
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tilskyndende foranstaltninger, navnlig 
dem, der er rettet mod at fremme 
avancerede biobrændstoffer, er det vigtigt, 
at de støttepolitikker og støttesystemer, 
som fastlægges af medlemsstaterne, 
muliggør identifikation, autentifikation og 
kvalitetskontrol af biobrændstofmængder 
med henblik på at undgå svigagtige eller 
vildledende angivelser af 
biobrændstofprodukternes oprindelse og 
hindre indgivelse af flere erklæringer for 
én og samme biobrændstofmængde i 
henhold til to eller flere nationale 
systemer eller internationale 
akkrediteringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 134
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Af hensyn til effektiviteten af 
incitamenterne til fremme af avancerede 
biobrændstoffer bør medlemsstaterne i 
fastlæggelsen af støtteordninger tage 
højde for, at det er nødvendigt at 
kontrollere og efterkontrollere 
biobrændstofmængderne for at undgå 
falske angivelser af biobrændstoffernes 
faktiske oprindelse eller flere anmeldelser 
af samme mængder biobrændstof under 
to eller flere nationale eller europæiske 
ordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Pilar Ayuso
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Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at sikre støttemekanismernes 
effektivitet er det nødvendigt, at de tager 
højde for behovet for at kontrollere de 
anvendte materialers oprindelse og 
sporbarhed for at undgå svindel. 
Medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
bekæmpe svindel. 

Or. es

Ændringsforslag 136
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I alle medlemsstater skal 
konventionelle og avancerede 
biobrændstoffer, der er tilgængelige på 
markedet, være af konsekvent og høj 
kvalitet. For at bidrage til at opnå dette 
mål, bør Kommissionen som hastesag give 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) et 
klart mandat til at udarbejde tekniske 
præstationsstandarder for avancerede 
biobrændstoffer og endelige 
brændstofblandinger og, om nødvendigt, 
til at revidere standarderne for 
konventionelle biobrændstoffer med 
henblik på at sikre, at det endelige 
brændstofprodukts kvalitet hverken vil 
forringe CO2-emissionspræstationen eller 
køretøjers overordnede operationelle 
effektivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I hele Unionen skal de brændstoffer, 
der udbydes til salg på det almindelige 
marked (dvs. konventionelle og 
avancerede biobrændstoffer), være af 
konsekvent og høj kvalitet for at sikre 
harmonisering i alle medlemsstater. For 
at bidrage til at opnå dette mål, bør 
Kommissionen snarest muligt give Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN) et solidt mandat til at udarbejde 
tekniske præstationsstandarder for 
avancerede biobrændstoffer og endelige 
brændstofblandinger og, om nødvendigt, 
til at revidere standarderne for 
konventionelle biobrændstoffer med 
henblik på at sikre, at det endelige 
brændstofs kvalitet hverken vil forringe 
CO2-emissionspræstationen eller 
køretøjers overordnede operationelle 
effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 138
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Selv om biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler udvundet af affald og 
restprodukter har potentialet til at opnå 
store besparelser på drivhusgasemissioner 
og samtidig medføre færre negative 
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miljømæssige, sociale og økonomiske 
virkninger, vil det være hensigtsmæssigt 
at foretage en yderligere vurdering af 
deres tilgængelighed, fordele og risici, 
bl.a. med henblik på at præge politikken 
efter 2020. Samtidig er der behov for 
yderligere oplysninger om de 
energisikkerhedsmæssige fordele ved både 
konventionelle og avancerede 
biobrændstoffer, navnlig i det omfang der 
direkte eller indirekte anvendes fossile 
brændstoffer til at fremstille dem. 
Kommissionen bør have mandat til at 
forelægge en rapport og, om nødvendigt, 
fremsætte forslag for Europa-Parlamentet 
og Rådet med hensyn til disse forhold. I 
rapporten bør der tages højde for de
miljømæssige, sociale og økonomiske
offeromkostninger ved at anvende 
råmaterialer til andet end fremstilling af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
for at sikre, at de samlede positive og 
negative virkninger afspejles i rapporten.

Or. en

Ændringsforslag 139
Erik Bánki

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 Europa12, 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 

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed i de biobaserede 
industrisektorer og fastlægge et stabilt 
lovgivningsgrundlag 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 der 
indgås en forpligtelse om, at omfanget af
biobrændstoffer, der støttes af 
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andre anvendelser end biobrændstoffer,
prioriteres.

direktiv 2009/28/EF, opretholdes i årene 
efter 2020.

Or. en

Begrundelse

For at nå de klimapolitiske mål i EU 2020-strategien og i særdeleshed målet for vedvarende 
energi er der stadig behov for væsentlige investeringer. En sikker og forudsigelig lovramme 
er en forudsætning for alle eksisterende eller nye investeringer. Enhver ny investering vil tage 
mindst fem år at planlægge, tillade, bygge og idriftsætte, og derefter vil det tage mindst 10 år, 
før den bliver rentabel.

Ændringsforslag 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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 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
andengenerationsbiobrændstoffer og 
avancerede biobrændstoffer prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 141
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 7
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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 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. Det er ligeledes vigtigt at sikre, 
at EU's affaldslovgivning bliver efterlevet, 
især det affaldshierarki, der er omhandlet 
i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF om affald. 
Hvad angår de materialer, der omhandlet 
i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF 
skal genanvendelse og genbrug prioriteres 
højere end anvendelse som råmateriale til 
fremstilling af biobrændstoffer.

Or. es

Ændringsforslag 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 Europa12, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 

(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 Europa12, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 
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anvendelsen af biomasseråmaterialer, som 
ikke har en stor økonomisk værdi for andre 
anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres.

anvendelsen af biomasseråmaterialer, som 
ikke har industriel eller økonomisk værdi 
for andre anvendelser end biobrændstoffer,
som kun anvender affaldsmaterialer til 
energiformål i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet, og som ikke 
konkurrerer om anvendelse af jord og 
vand for at beskytte jord- og 
fødevarerettigheder, prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 143
Vladko Todorov Panayotov

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 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. Det er ligeledes vigtigt at 
understrege, at affaldshierarkiet i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EF bør 
overholdes og anvendes.

Or. en

Begrundelse

EU's politik bør være overensstemmende.
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Ændringsforslag 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 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. Lignocelluloserester er en af 
de få biomasser, der findes en større 
forekomst af i Europa. Indførelsen af et 
delmål for iblanding af 
lignocellulosebaseret biobrændstof vil 
give investorerne den synlighed, der er 
nødvendig for, at dets potentiale kan 
udnyttes.

Or. fr

Begrundelse

For at tackle den dobbelte udfordring, der består i at forbedre medlemsstaternes 
energisikkerhed ved at være med til at mindske importen af dieselolie gennem produktion af 
avanceret biodiesel, og fremme investeringerne i udnyttelse af en af de få biomasser med 
potentiale i Europa, bør der indføres et undermål for iblanding af lignocellulosebaseret 
biobrændstof.

Ændringsforslag 145
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Brugen af biomasseressourcer 
indebærer betydelige offeromkostninger i 
forbindelse med udpining eller tab af 
økosystemtjenester. Medlemsstaterne bør 
afholde sig fra at støtte eller give mandat 
til energianvendelse af råmaterialer, 
såfremt det vil påvirke biodiversiteten, 
jorden eller den generelle kulstofbalance 
negativt at omlægge anvendelsen fra den 
eksisterende anvendelse. Endvidere bør 
politikker sikre en kaskade af 
biomasseanvendelse, idet det sikres, at 
ressourcerne ikke trækkes fra 
anvendelsesformål med høj 
samfundsmæssig merværdi til 
energianvendelse med lav værdi.

Or. en

Begrundelse

En række eksisterende anvendelser medfører, at træ fortsat indgår som en solid del af miljøet, 
f.eks. træfiber, og hvis råmaterialer fjernes fra disse anvendelser til energi, medfører det en 
risiko for en negativ generel kulstofbalance. Enhver fremme af anvendelsen af 
lignocellulosemateriale skal støttes af beskyttelsesforanstaltninger, der f.eks. sikrer, at 
papirmasseindustrien ikke fratages råmaterialer, som medfører en efterspørgsel efter træ af 
bedre kvalitet, hvilket medfører omlægning fra andre industrier eller pres for at øge høsten.

Ændringsforslag 146
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Sammenhængen mellem direktiv 
98/70/EF, direktiv 2009/28/EF og 
lovgivningen på andre af Unionens 
politikområder bør forbedres med henblik 
på at udnytte synergierne og forbedre 
retssikkerheden. Definitionerne af affald 
og restprodukter som omhandlet i direktiv 
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98/70/EF og direktiv 2009/28/EF bør 
bringes i overensstemmelse med de 
definitioner, der er fastsat ved direktiv 
2008/98/EF. De affalds- og 
restproduktstrømme, der er angivet i 
direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, 
bør identificeres bedre ved hjælp af 
affaldskoderne i det europæiske 
affaldskatalog, som er oprettet ved 
Kommissionens beslutning 2000/532/EF 
med henblik på at lette medlemsstaternes 
kompetente myndigheders anvendelse af 
disse direktiver. Fremme af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
i henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 
2009/28/EF bør være i overensstemmelse 
med målsætningerne i og formålet med 
direktiv 2008/98/EF. For at nå Unionens 
målsætning om at bevæge sig hen imod et 
genanvendelsessamfund bør 
affaldshierarkiet i artikel 4 i direktiv 
2008/98/EF gennemføres fuldt ud. For at 
lette dette bør anvendelsen af affald og 
affaldsprodukter til produktion af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
indgå i de affaldshåndteringsplaner og 
affaldsforebyggelsesprogrammer, som 
medlemsstaterne har udarbejdet i henhold 
til kapitel V i direktiv 2008/98/EF. 
Anvendelsen af direktiv 98/70/EF og 
direktiv 2009/28/EF bør ikke bringe den 
fulde gennemførelse af direktiv 
2008/98/EF i fare.

Or. en

Ændringsforslag 147
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Affald og biprodukter defineres i 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
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om affald. Derfor bør de samme 
definitioner finde anvendelse på dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Eftersom affald og biprodukter 
defineres i direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald, bør de samme 
definitioner finde anvendelse på dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres overensstemmelse mellem EU's forskellige lovgivninger og politikker. Der bør 
derfor ikke udarbejdes nye definitioner, som potentielt modarbejder eller ændrer eksisterende 
definitioner.

Ændringsforslag 149
Erik Bánki

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. 

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler,
bør bevares som fastsat i direktiv 
2009/28/EF, da de nuværende 
bestemmelser sikrer en forbedret samlet 
drivhusgasbalance.
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Med en sådan forhøjelse beskyttes 
investeringer i produktionskapacitet for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
i overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag vil forsinke kravet om 50 % i 2017 med et år, hvilket vil medføre en 
mindre drivhusgasbesparelse og derfor vil gå ud over de klimapolitiske mål i EU 2020. Denne 
bestemmelse vil desuden underminere den lovgivningsmæssige sikkerhed.

Ændringsforslag 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

(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 fremme yderligere investeringer i anlæg 
med bedre drivhusgaspræstationer. Med en
minimumstærskel på 50 % beskyttes 
investeringer i produktionskapacitet for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af en minimumstærskel på 50 % skal fremme forskning og investeringer i 
nyskabende produktionsveje for avancerede biobrændstoffer og understøtte 
industrialiseringspotentialet. En tærskel på 50 %, der svarer til det højeste niveau, som 
anlæg, der var i drift før den 1. juli 2014, skal opnå, skaber lige vilkår, som giver 
investorerne incitament til at tage den risiko, der er forbundet med at investere i nye anlæg, 
som producerer avancerede biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 151
Sabine Wils

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 biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
som produceres i alle anlæg, der er i drift,
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 biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 152
Christa Klaß

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 

udgår
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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.

Or. de

Begrundelse

Overgangen til avancerede biobrændstoffer kan ikke opnås ved at begrænse anvendelsen af 
konventionelle biobrændstoffer. I den forbindelse skal området forskning og udvikling 
prioriteres. Så længe der ikke findes nogen entydige videnskabelige udsagn om virkningen af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen, er en begrænsning af de konventionelle 
biobrændstoffer ikke berettiget for forbrugsværdierne for 2011.

Ændringsforslag 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 154
Horst Schnellhardt

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

Or. de
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Begrundelse

Ændringer af den gældende retsakt bør ikke føre til forskelsbehandling af bestemte 
biobrændstoffer. Det bør være muligt at nå det oprindelige mål om en andel på 10 % i 2020 
med anvendelse af alle biobrændstoffer uden begrænsninger. En begrænsning på 
biobrændstoffer af første generation ville stille spørgsmålstegn ved allerede foretagne 
investeringer og begrænse virksomhedernes innovationskraft.

Ændringsforslag 155
Anja Weisgerber

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

Or. de

Begrundelse

Ved at begrænse anvendelsen af konventionelle biobrændstoffer fremmer man ikke 
overgangen til avancerede biobrændstoffer. Relevant forskning og udvikling er et vigtigere 
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middel til at sikre effektiv og omkostningsdækkende fremme af avancerede biobrændstoffer. 
Med henblik på overgangen til avancerede biobrændstoffer er det afgørende at skabe 
incitamenter til at omstille eksisterende biobrændstofanlæg i stedet for at lukke dem.

Ændringsforslag 156
Erik Bánki

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionens antagelse af, at der ikke er konflikter mellem konventionelle og avancerede 
biobrændstoffer, stemmer ikke overens med virkeligheden, hvor synergierne mellem de to 
brændstoffer er så store, at selskaber, der producerer konventionelle biobrændstoffer, er 
blevet førende inden for opførelse af anlæg til produktion af avancerede biobrændstoffer, idet 
de benytter både kapital og aktiver lånt fra førstegenerationsforretninger, såvel i Europa som 
i USA. Forsøg på at begrænse konventionelle biobrændstoffer ud fra et ønske om at fremme 
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avancerede biobrændstoffer vil derfor virke stik imod hensigten.

Ændringsforslag 157
Britta Reimers

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

Or. en

Ændringsforslag 158
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 9
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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.

(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
etablere en realistisk tidsplan for 
medlemsstaterne vedrørende ILUC-
rapportering.

Or. en

Begrundelse

Flerdobbelt medregning er ikke et effektivt redskab til at nå målene i dette direktiv og bør 
derfor fjernes fra direktivet.

Ændringsforslag 159
Pilar Ayuso

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 

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
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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.

frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at
opstille obligatoriske mål for avancerede
biobrændstoffer med en tidsplan, der
skaber forudsigelighed og stabilitet for 
investorer, samtidig med at de nuværende 
planlagte kapaciteter og investeringer 
beskyttes.

Or. es

Ændringsforslag 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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 eller energiafgrøder 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, olieholdige 
afgrøder og energiafgrøder, der kan 
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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.

medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF, bør ikke overstige 
3 % af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020, uden at den 
overordnede anvendelse af sådanne 
biobrændstoffer dermed begrænses.

Or. en

Ændringsforslag 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

(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 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. Der børes indføres et 
yderligere markedsincitament for 
avancerede biobrændstoffer for at fremme 
anvendelsen heraf.

Or. sv
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Ændringsforslag 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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.

(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 og direktiv 98/70/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 og direktiv 98/70/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.

Or. en

Ændringsforslag 163
Vladko Todorov Panayotov

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 

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
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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.

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 (som ændret 
ved nærværende direktiv), 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
2013, uden at den overordnede anvendelse 
af sådanne biobrændstoffer dermed 
begrænses.

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen af produktionen af førstegenerationsbrændstoffer må ikke foregå vilkårligt. 
Da dette direktiv tidligst træder i kraft i slutningen af 2013, vil de fleste producenter i bedste 
fald være bekendte med det ved årets udgang.

Ændringsforslag 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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 

udgår
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produceres af anlæg, som er i drift før 
udgangen af 2013. Dette ændringsdirektiv 
berører således ikke de berettigede 
forventninger hos driftslederne på 
sådanne anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 
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.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 166
Erik Bánki

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 

udgår
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deres eget forløb med hensyn til at 
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.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en begrænsning på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer vil bringe det mål 
i fare, som er fastsat i direktiv 2009/28/EF, ifølge hvilket medlemsstaterne skal sikre, at 
andelen af energi fra vedvarende energikilder inden for alle former for transport i 2020 
svarer til mindst 10 % af det endelige energiforbrug.

Ændringsforslag 167
Britta Reimers

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 
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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 168
Anja Weisgerber

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 
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.

(10) Konventionelle biobrændstoffer er 
fortsat af afgørende betydning for at 
kunne nå det samlede mål på 10 %. I lyset 
af den bedre tilgængelighed 
sammenlignet med avancerede 
biobrændstoffer skal mindst 8 % af det 
endelige forbrug inden for transport i 
2020 dækkes af energi herfra. Dette 
ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos driftslederne 
på anlæg, som producerer konventionelle 
biobrændstoffer. Avancerede 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 2 % 
af det endelige energiforbrug i 2020.

Or. de

Begrundelse

Da også målet om 5 % i artikel 3, stk. 4, skal udgå, skal betragtningen tilpasses. At fastsætte 
en begrænsning på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer forhindrer ikke import fra 
tredjelande, hvor skove og moselandskaber omlægges. Men samtidig skader dette tiltag 
europæisk landbrug. Derudover risikerer man, at man ikke kan opfylde målet om, at energi 
fra vedvarende energikilder inden for transportsektoren skal udgøre en andel på 10 % inden 
2020.

Ændringsforslag 169
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Begrænsningen på 5 % i artikel 3, 
stk. 4, litra d), berører ikke 

(10) Der vil fortsat være fuldstændig åben 
adgang til markedet for biobrændstoffer, 
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medlemsstaternes frihed til at fastlægge 
deres eget forløb med hensyn til at 
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.

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.

Or. de

Begrundelse

En reduktion på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer kan ikke forhindre importen fra 
tredjelande, som ødelægger skove og moser. Derudover kan denne reduktion eventuelt 
medføre en nedlæggelse af op til 1/3 af EU's rapsarealer og suspendere 
diversificeringsprocesser for dyrkning gennem rotationsprincippet. I sidste ende ville 
reduktionen underminere investeringer i andengenerationsbiobrændstoffer, som er 
videreudviklet af førstegenerationsbiobrændstofferne og biobrændstofferne helt generelt.

Ændringsforslag 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 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.

(10) Begrænsningen på 3 % i artikel 3, stk. 
4, litra d), berører ikke medlemsstaternes 
frihed til at fastlægge deres eget forløb med 
hensyn til at overholde det overordnede 
mål for vedvarende energi. Der vil 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.
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Or. en

Ændringsforslag 171
Julie Girling

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 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.

(10) Begrænsningen på 8 % i artikel 3, stk. 
4, litra d), berører ikke medlemsstaternes 
frihed til at fastlægge deres eget forløb med 
hensyn til at 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.

Or. en

Begrundelse

Der bør overvejes et fælles mål for konventionelle og avancerede biobrændstoffer.

Ændringsforslag 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 overholde denne fastsatte 
andel af konventionelle biobrændstoffer 
inden for det overordnede mål på 10 %. 
Derfor vil der fortsat være fuldstændig 

(10) Begrænsningen på 4 % i artikel 3, stk. 
4, litra d), berører ikke medlemsstaternes 
frihed til at fastlægge deres eget forløb med 
hensyn til at overholde denne fastsatte 
andel af konventionelle biobrændstoffer 
inden for det overordnede mål på 10 %. 
Derfor vil der fortsat være fuldstændig 
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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.

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.

Or. sv

Ændringsforslag 173
Dan Jørgensen

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 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.

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

Or. en

Ændringsforslag 174
Sophie Auconie

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 

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

hensyn til at overholde denne fastsatte 
andel af konventionelle biobrændstoffer 
inden for det overordnede mål for 
iblanding af energi fra vedvarende 
energikilder. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Vladko Todorov Panayotov

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 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.

(10) Begrænsningen på 7 % i artikel 3, stk. 
4, litra d), berører ikke medlemsstaternes 
frihed til at fastlægge deres eget forløb med 
hensyn til at 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 2014. Dette 
ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos driftslederne 
på sådanne anlæg.

Or. en

Begrundelse

1. I tråd med ændringsforslag 1; 2. Begrænsningen af produktionen af 
førstegenerationsbrændstoffer må ikke foregå vilkårligt. Da dette direktiv tidligst træder i 
kraft i slutningen af 2013, vil de fleste producenter i bedste fald være bekendte med det ved 
årets udgang. På det tidspunkt vil de allerede være forberedte på anlæggenes drift i 2014.
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Ændringsforslag 176
Sari Essayah

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 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.

(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 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.
Andengenerationsbiobrændstoffer bør 
dog have en andel på mere end 5 %.

Or. en

Ændringsforslag 177
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Der bør skabes incitamenter for at 
fremme brugen af elektricitet fra 
vedvarende energikilder i 
transportsektoren. Endvidere bør der 
tilskyndes til at træffe energieffektivitets-
og energibesparelsesforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Horst Schnellhardt

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

Or. de

Begrundelse

Som følge af en grundlæggende usikkerhed, hvad angår metoden til beregning af ILUC-
faktorerne, støtter Kommissionen selv ikke brugen af ILUC-faktorer til afregningsformål. Det 
ville således være selvmodsigende at anvende disse datasæt til indberetningsformål. De 
modeller, der udelukkende finder anvendelse af IFPRI, omfatter store forskelle i ILUC-
værdierne mellem bioethanol og biodiesel. I modsætning hertil indeholder de modeller, der er 
blevet brugt af CARB i USA, lignende værdier for majsethanol og rapsdiesel, som bliver 
produceret i midtvesten.

Ændringsforslag 179
Britta Reimers

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 

udgår
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til yderligere efterspørgsel efter 
jordarealer, f.eks. råmaterialer fra affald, 
bør tildeles en nulemissionsfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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.

(11) Kommissionens konsekvensanalyse 
har vist, at de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen på trods af bedre 
forståelse og nylige videnskabelige 
forbedringer er sårbare over for mangler 
og begrænsninger ved de modeller, der
anvendes til at angive en specifik værdi 
for emissioner skabt gennem indirekte 
ændringer i arealanvendelse for de 
forskellige former for afgrøder. Derfor er
tallene ikke sikre nok til at indføres i en 
retsakt.

Or. es

Ændringsforslag 181
Erik Bánki

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 

(11) Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra biomasse, der er opnået 
gennem et større høstudbytte, eller fra
affald, bør tildeles en nulemissionsfaktor.



AM\937595DA.doc 83/112 PE513.032v01-00

DA

fremstillet af råmaterialer, som ikke fører 
til yderligere efterspørgsel efter jordarealer, 
f.eks. råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. en

Begrundelse

Der hersker betydelig tvivl om det videnskabelige grundlag og om de metoder og data, der 
anvendes til at vurdere indirekte ændringer i arealanvendelsen. Det er således ikke 
hensigtsmæssigt, at disse skal indgå i medlemsstaternes rapportering.

Ændringsforslag 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

(11) Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald eller 
udbyttestigninger, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 183
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De skønnede emissioner som følge af (11) For at sikre, at Unionens mål for 
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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.

reduktion af drivhusgasemissioner og 
vedvarende energi er velbegrundede, bør 
der tages højde for emissioner forbundet 
med indirekte ændringer i 
arealanvendelsen ved beregningen af 
reduktionen af drivhusgasemissioner, der 
er fastsat i bæredygtighedskriterierne i 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. 
Det er ligeledes nødvendigt at medregne 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i opfyldelsen 
af målet i artikel 7a, stk. 2, med henblik 
på at skabe incitamenter til fremstilling af
biobrændstoffer med lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 184
Julie Girling

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.

(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
2009/28/EF fra 2015 og frem. 
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. en
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Begrundelse

Der bør være pligt til at foretage ILUC-rapportering fra 2015 og frem.

Ændringsforslag 185
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Gennemgangen og tilpasningen af 
denne metode bør ske under hensyntagen 
til, at virksomhederne allerede har 
foretaget massive investeringer i 
overensstemmelse med den nugældende 
lovgivning. 

Or. fr

Ændringsforslag 186
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) De frivillige ordninger, der er 
anerkendt af Kommissionen, udgør de 
vigtigste instrumenter, som anvendes af 
de økonomiske aktører til at påvise 
overensstemmelse med 
bæredygtighedskriterierne i artikel 7b i 
direktiv 98/70/EF og artikel 17 i direktiv 
2009/28/EF. Der bør dog fastsættes 
kriterier, som disse ordninger skal opfylde 
for at opnå anerkendelse. Der bør derfor 
fastsættes klarere regler. Kun de 
ordninger, der indebærer effektive 
mekanismer til sikring af revisionernes 
uafhængighed og pålidelighed og 
inddragelse af lokale og oprindelige 
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samfund, bør være i overensstemmelse 
med nærværende direktiv. Disse 
ordninger bør endvidere omfatte klare og 
strenge regler om udelukkelse af partier 
af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler fra ordningen i tilfælde af 
manglende overholdelse af 
bestemmelserne. For at overvåge og 
håndhæve ordningernes effektive 
gennemførelse bør Kommissionen kunne 
få adgang til og offentliggøre alle
relevante dokumenter, der skaber 
bekymring om uregelmæssigheder.

Or. en

Ændringsforslag 187
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Direktiv 98/70/EF og direktiv 
2009/28/EF indeholder ikke nogen 
bestemmelser om anerkendelse af de 
frivillige ordninger, hvormed de undlader 
at sikre en effektiv overholdelse af 
kriterierne om bæredygtighed og 
gennemsigtighed. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen 
fastsætter obligatoriske minimumskrav i 
forbindelse med disse ordninger, så de 
kan formodes at være i overensstemmelse 
med bæredygtighedskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Anvendelsen af arealer til dyrkning 
af afgrøder til biobrændstoffer må ikke 
føre til flytning af lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper. I denne henseende er 
det kun biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, hvis produktion ikke 
krænker de lokale og oprindelige 
befolkningsgruppers rettigheder, som bør 
anses for at være bæredygtige.

Or. sv

Ændringsforslag 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Anvendelsen af arealer til dyrkning 
af afgrøder til biobrændstoffer må ikke 
føre til flytning af lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper. I denne henseende er 
det kun biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, hvis produktion ikke 
krænker de lokale og oprindelige 
befolkningsgruppers rettigheder, som bør 
anses for at være bæredygtige.

Or. en

Ændringsforslag 190
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Anvendelsen af arealer til dyrkning 
af afgrøder til biobrændstoffer må ikke 
føre til flytning af lokale og oprindelige 
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befolkningsgrupper. De oprindelige 
befolkningsgruppers jordarealer skal 
derfor være omfattet af en særlig 
beskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Produktion af biobrændstoffer bør 
ikke underminere lokale og oprindelige 
befolkningsgruppers jordrettigheder. 
Derfor bør Unionen medtage særlige 
foranstaltninger i 
bæredygtighedskriterierne med henblik på 
at beskytte disse samfunds jordrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Skovene giver en lang række 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige fordele og yder 
væsentlige goder for mennesker såsom 
bevarelse af biodiversiteten, råmaterialer 
med lave emissioner og 
økosystemfunktioner samt beskyttelse af 
klimasystemet. Direktivet om vedvarende 
energikilder omfatter allerede 
bæredygtighedskriterier for skovbaseret 
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biomasse, og Kommissionen vil endvidere 
komme med yderligere henstillinger 
vedrørende bæredygtighedskriterierne for 
fast biomasse med henblik på at 
imødekomme betænkelighederne 
vedrørende den voksende efterspørgsel 
efter importeret træbiomasse. EU-
medlemsstaterne har etableret relevante 
instrumenter og bestemmelser til sikring 
af skovbiomassens bæredygtighed. For at 
undgå dobbeltregulering og 
bureaukratiske byrder anses det for 
unødvendigt at definere nye 
bæredygtighedskriterier for skovbiomasse 
i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 194
Horst Schnellhardt

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 
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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af denne metode bør ikke pr. definition begrundes i de nyeste tilgængelige 
videnskabelige resultater, men i hvorvidt den valgte tilgang reelt kan klassificeres som 
videnskabelig.

Ændringsforslag 195
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 12



AM\937595DA.doc 91/112 PE513.032v01-00

DA

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 
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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der foreligger for tiden ikke noget solidt og relevant videnskabeligt grundlag, som berettiger 
en sådan metode og dens anvendelse. Desuden underminerer dette tiltag den fornødne 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 196
Erik Bánki

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 

udgår
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herpå, og hvis det er begrundet med den 
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.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ikke noget solidt og tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for at berettige og 
anvende en sådan metode, og denne tilgang underminerer desuden behovet for 
lovgivningsmæssig sikkerhed.

Ændringsforslag 197
Britta Reimers

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 
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.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 
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.

(12) Kommissionen bør periodisk
revurdere listen over tilgængelige 
avancerede biobrændstoffer, fastsat i bilag
IX, med henblik på at tage hensyn til den 
tekniske og videnskabelige udvikling.

Or. es

Ændringsforslag 199
Julie Girling

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 

(12) Kommissionen bør inden 2018
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 
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direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 
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.

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 
seneste videnskabelige dokumentation, bør 
Kommissionen revidere de foreslåede 
faktorer for afgrødegrupper ved indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, og om der 
bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet. En 
sådan revision bør tage form af et 
ændringsforlag til dette direktiv, som 
vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør revurdere ILUC-rapporteringen inden 2018 med henblik på at foretage 
ændringer af dette direktiv, herunder en eventuel indførelse af ILUC-faktorer.

Ændringsforslag 200
Vladko Todorov Panayotov

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 
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 

(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 (som ændret ved 
nærværende direktiv), under hensyntagen 
til tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 
seneste videnskabelige dokumentation, bør 
Kommissionen overveje, om de foreslåede 
faktorer for afgrødegrupper ved indirekte 
ændringer i arealanvendelsen bør revideres, 
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disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet.

og om der bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet.
Ledende videnskabsfolk inden for alle 
relevante områder og alle interesseparter 
bør høres i forbindelse med revisionen af 
forslaget.

Or. en

Begrundelse

Ledende videnskabsfolk inden for alle relevante områder skal høres, eftersom disse praktiske 
beslutninger vil ændre befolkningens livsgrundlag.

Ændringsforslag 201
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen.
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er 
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 
at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende.

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
foranstaltning til afbødning af de indirekte 
ændringer i arealanvendelsen.
Kommissionen bør vurdere andre 
foranstaltninger til afbødning af de
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
såsom anvendelse af biprodukter, 
udbytteforøgelse, produktionseffektivitet 
og planteavl på arealer, der er taget ud af 
drift eller er uudnyttede med henblik på at 
inkorporere dem i direktiverne som en 
bonus på linje med den, der findes i bilag 
IV, del C, punkt 7, i direktiv 98/70/EF og i 
bilag V, del C, punkt 7, i direktiv 
2009/28/EF for biomasse fra genoprettede 
nedbrudte arealer.
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Or. es

Ændringsforslag 202
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er 
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 
at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende.

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er 
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 
at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende. Anvendelsen af disse 
nedbrudte arealer til dyrkning af afgrøder 
til biobrændstoffer skal imidlertid fortsat 
støttes, i det omfang den ikke medfører 
indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 203
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
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skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er 
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 
at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende.

skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør indskrænkes og integreres i den 
tilgang, der er fastlagt i nærværende 
direktiv for at sikre, at de generelle tiltag 
for at minimere emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
fortsat er sammenhængende.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af kvaliteten af nedbrudte arealer, navnlig arealer på skråninger, bidrager til at 
mindske risikoen for naturkatastrofer, f.eks. jordskred, samtidig med at arealerne anvendes til 
et nyttigt formål, dvs. dyrkning af plantemateriale til energiproduktion, herunder i form af 
biobrændstoffer. Nedbringelse af CO2-emissionerne bør ikke kun tages i betragtning for 
nedbringelsens skyld, men også for at opnå den mest almindelige sikkerhedsgevinst, dvs. 
mindsket risiko for naturkatastrofer med alvorlige konsekvenser.

Ændringsforslag 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at muliggøre tilpasningen til 
den innovative og videnskabelige 
udvikling af direktiv 2009/28/EF og 
direktiv 98/70/EF og skabe sikkerhed for 
investeringer, bør Den Europæiske Union 
fremme anvendelsen af de 
biobrændstoffer, der har de højeste 
drivhusgasbesparelser, og fungere som 
den drivende kraft for 
biobrændselspolitikken i Europa. Derfor 
bør metoden til at opnå en fuldstændig 
vurdering af vugge-til-grav-CO2-
besparelserne for de enkelte 
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biobrændstoffer ændres ved at medtage 
CO2-besparelser under fremstilling af det 
færdige brændstof, da hvert biobrændstof 
(helt eller delvis) vil have en forskellig 
indvirkning på det færdige brændstof.

Or. en

Begrundelse

For at sikre den bedste biobrændstofløsning skal biobrændstofferne vurderes på rimelig og 
tilstrækkelig vis. Der findes ikke én enkelt samlet biobrændstofløsning til blandingen. Derfor 
bør hvert biobrændstof vurderes enkeltvis med hensyn til den samlede mængde CO2 for at 
sikre rimelige konkurrencevilkår og de rette miljømæssige valg. Ved at vurdere hvert enkelt 
biobrændstofs energimæssige og klimamæssige ydeevne, vil Den Europæiske Union være i 
stand til at træffe de rette videnskabeligt baserede valg vedrørende biobrændstoffer med 
henblik på at styrke de politiske rammer.

Ændringsforslag 205
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Elektricitet fra vedvarende 
energikilder bør fremmes i 
transportsektoren. Medlemsstaterne bør 
således løbende bestræbe sig på at øge 
andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder i energisektoren og samtidig 
fremme markedsadgangen for elektriske 
køretøjer. Medlemsstaterne bør ligeledes 
have mulighed for at omfordele de 
finansielle midler, som i dag er afsat til 
helt eller delvist at nå deres andel af 
energi fra biobrændstoffer fremstillet af 
korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukker og olieholdige afgrøder og andre 
energiafgrøder dyrket på jordarealer, med 
henblik på en øget anvendelse af 
vedvarende energikilder, især vind-, sol-, 
tidevands- og jordvarmeenergi, som har 
vist sig at være vedvarende og bæredygtig. 
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Or. fr

Ændringsforslag 206
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
vedrørende mekanismen for overvågning 
og reduktion af drivhusgasemissioner, de 
metodologiske principper og værdier, der 
er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, det tilladte 
niveau for metalbaserede additiver i 
brændstoffer, de tilladte analysemetoder 
for brændstofspecifikationer og den 
tilladte damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, det tilladte 
niveau for metalbaserede additiver i 
brændstoffer, de tilladte analysemetoder 
for brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, det tilladte niveau for 
metalbaserede additiver i brændstoffer, de 
tilladte analysemetoder for 
brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

Or. en

Ændringsforslag 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
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mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, det tilladte 
niveau for metalbaserede additiver i 
brændstoffer, de tilladte analysemetoder 
for brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, det tilladte niveau for 
metalbaserede additiver i brændstoffer, de 
tilladte analysemetoder for 
brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

Or. en

Ændringsforslag 209
Julie Girling

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 

udgår
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principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 210
Pilar Ayuso

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 listen over
avancerede biobrændstoffer, 
energiindholdet i transportbrændstoffer, 
kriterierne og de geografiske 
udstrækninger til at træffe afgørelse om 
græsarealer med høj biodiversitet og de 
metodologiske principper og værdier, der 
er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. es

Ændringsforslag 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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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 og de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 212
Erik Bánki

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 

(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 
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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.

afgørelse om græsarealer med høj 
biodiversitet, metoden til beregning af
mængden af 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.

Or. en

Begrundelse

Flerdobbelt medregning strider mod målet om at øge drivhusgasbesparelserne, og denne 
tilgang underminerer desuden behovet for lovgivningsmæssig sikkerhed, uden hvilken der ikke 
vil blive foretaget investeringer.

Ændringsforslag 213
Sophie Auconie

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, 

(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 
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 
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der er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

er opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 
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.

Or. it

Ændringsforslag 215
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 19
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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 listen over de 
råmaterialer til biobrændstoffer, som 
medregnes 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.

Or. de

Begrundelse

Ændringer af den gældende retsakt bør ikke føre til forskelsbehandling af bestemte 
biobrændstoffer. En særlig modregning af den nyeste generation af biobrændstoffer ville 
derudover føre til en opblødning af målet på 10 % i 2020.

Ændringsforslag 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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 

(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 
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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.

følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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.

Or. es

Ændringsforslag 218
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige og offentligt 
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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.

finansierede 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 i 
Unionen og tredjelande, der eksporterer 
til Unionen, og overveje måder, hvorpå 
disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, ved at der i 
bæredygtighedsordningen indføres faktorer 
for de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen så 
snart direktivet træder i kraft.
Kommissionen vil ligeledes foreslå øvrige 
foranstaltninger såsom et muligt forbud 
mod import af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, som bidrager til 
øgede drivhusgasemissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Or. en

Ændringsforslag 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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, hvilket bør omfatte
fastlæggelse af hensigtsmæssige 
bæredygtighedskriterier for avancerede 
biobrændstoffer.
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Or. en

Ændringsforslag 220
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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, hvilket kan omfatte, at der i 
bæredygtighedsordningen indføres
harmoniserede foranstaltninger til at 
sikre bæredygtigheden af avancerede 
transportbrændstoffer fra den 1. januar 
2021.

Or. en

Ændringsforslag 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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, 

(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, 
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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.

hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, hvilket bør omfatte 
bæredygtighedskriterier, som skal 
overholdes for at fremme avancerede 
biobrændstoffer. Kommissionen bør 
foretage en passende analyse med henblik 
på at vurdere den indvirkning, som 
gennemførelsen af dette direktiv kan få på 
skovbrugssektoren og de dertil knyttede 
industrier.

Or. en

Ændringsforslag 222
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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 inden 2018, hvorefter 
Kommissionen kan overveje, at der i 
bæredygtighedsordningen indføres faktorer 
for de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen fra 
den 1. januar 2021.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør revurdere ILUC-rapporteringen inden 2018 med henblik på at foretage 
ændringer af dette direktiv, herunder en eventuel indførelse af ILUC-faktorer.
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Ændringsforslag 223
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 20

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, 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. Kommissionen bør 
foretage en passende analyse med henblik 
på at vurdere den indvirkning, som 
betingelserne for gennemførelse af dette 
direktiv kan få på de sektorer, der 
anvender biomasse.

Or. fr

Ændringsforslag 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau af træ-
og papirindustrien og 
landbrugsindustrien. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
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relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 225
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau inden 
for skov- og landbrugssektoren. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr


