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Ändringsförslag 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet.

(1) Med tanke på den negativa 
klimatpåverkan hos biodrivmedel som 
konkurrerar med jordbruksmark bör
artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG om 
främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor och om ändring och 
ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
ersättas med ett krav om att varje 
medlemsstat är skyldig se till att andelen 
energi från avancerade 
transportenergikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst 3 %
av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av
avancerade biodrivmedel och förnybar 
energi av icke-biologiskt ursprung i andra 
bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet.

Or. en

Ändringsförslag 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
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och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet.

och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det har hittills bidragit mest 
till målet.

Or. it

Ändringsförslag 80
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från 
förnybara energikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av 
biodrivmedel i andra bränslen är en av de 
metoder som medlemsstaterna kan använda 
för att uppnå detta mål, och det väntas 
bidra mest till målet.

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från 
förnybara energikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av 
biodrivmedel i andra bränslen är en av de 
metoder som medlemsstaterna kan använda 
för att uppnå detta mål, och det väntas 
bidra mest till målet. Med tanke på de nya 
kunskaperna om biodrivmedlens nytto-
/kostnadsförhållande bör man begränsa 
utvecklingen av dessa och således den 
andel energi från förnybara energikällor 
som ska blandas i andra bränslen fram till 
2020. Kommissionen bör bedöma om det 
krävs kompletterande åtgärder för att nå 
målet om 20 % förnybar energi inom den 
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totala energianvändningen i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet.

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet. Den europeiska marknaden för 
bränslen uppskattas förbli extremt 
beroende av tillgången på dieselbränsle, 
som är en särskiljande egenskap för den 
europeiska marknaden. För att tillgodose 
detta kraftiga beroende bör en ökad 
produktion av avancerad biodiesel 
främjas inom EU.

Or. fr

Motivering

I målen för EU:s politik för att främja blandningen av biodrivmedel i andra bränslen måste 
hänsyn tas till de särskiljande egenskaperna hos den europeiska marknaden för bränslen, som 
är starkt beroende av dieselbränslen. Raffinaderierna har svårt att tillgodose den ökade 
efterfrågan på diesel, och det råder strukturell utbudsbrist i Europa. Avancerad biodiesel är 
därför en lösning för att minska importen och öka försörjningstryggheten i 
Europeiska unionen.
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Ändringsförslag 82
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet.

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG 
ska varje medlemsstat se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 är 
minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet. Den globala efterfrågan på 
jordbruksråvaror ökar och marknaden 
förväntas bli mer instabil i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 83
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att minska koldioxidutsläppen 
ytterligare bör biodrivmedel även 
användas i större utsträckning inom 
flygtrafiken.

Or. de



AM\937595SV.doc 7/111 PE513.032v01-00

SV

Ändringsförslag 84
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna 
att så gradvis som möjligt minska 
växthusgasutsläppen per energienhet
(växthusgasintensiteten) från bränslen och 
energi under hela livscykeln med minst 
6 % fram till den 31 december 2020 för 
drivmedel som används i unionen av 
fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Målet i 
direktiv 2009/28/EG om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor som handlar om att se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor när det gäller alla former av 
transporter 2020 är minst 10 % av den 
slutliga energianvändningen bör 
överensstämma med artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG för att undvika 
snedvridning av marknaden. Blandning av 
biodrivmedel i fossila bränslen är en av de 
metoder som leverantörer har tillgång till 
för att minska växthusgasintensiteten för de 
fossila bränslen som de tillhandahåller.

Or. en

Motivering

EU måste arbeta hårdare för att ta fram en enhetlig framtida energipolitik där ökad 
energitrygghet och EU:s konkurrenskraft går hand i hand med en tydlig klimatpolitik som 
syftar till att minska växthusgasutsläppen och förbättra luftkvaliteten inom unionen. Målen 
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för biodrivmedel i direktivet om el från förnybara energikällor och direktivet om 
bränslekvalitet bör vara konsekventa och harmoniserade för att undvika snedvridning av 
marknaden.

Ändringsförslag 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG[1] att 
medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna 
att så gradvis som möjligt minska 
växthusgasutsläppen per energienhet
(växthusgasintensiteten) från bränslen och 
energi under hela livscykeln med minst 
6 % fram till den 31 december 2020 för 
drivmedel som används i unionen av 
fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel med nollutsläpp eller låga 
utsläpp av växthusgaser och andra 
drivmedel som utvinns ur oundvikliga 
avgaser genom koldioxidavskiljning i 
fossila bränslen samt användning för 
transporter är några av de metoder som 
leverantörer har tillgång till för att minska 
växthusgasintensiteten för de fossila 
bränslen som de tillhandahåller. För att 
garantera investeringssäkerhet för dessa 
avancerade transportdrivmedel bör målet 
för 2020 kompletteras med en bindande, 
årlig vägledande plan som leder till en 
minskning på 10 % av 
växthusgasintensiteten för bränslen som 
används i EU 2025.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG 
fastställs hållbarhetskriterier som 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste följa för att räknas in i målen i 
direktivet och för att kunna tas med i 
systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier 
inbegriper krav på minimivärdet för 
minskade växthusgasutsläpp som 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste uppnå jämfört med fossila bränslen. 
Identiska hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel fastställs i artikel 7b i 
direktiv 98/70/EG.

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG 
fastställs hållbarhetskriterier som 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste följa för att räknas in i målen i 
direktivet och för att kunna tas med i 
systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier 
inbegriper krav på skydd av områden med 
stor biologisk mångfald och mark med 
stora kollager. Dessa kriterier inbegriper 
även krav på minimivärdet för minskade 
växthusgasutsläpp som biodrivmedel och 
flytande biobränslen måste uppnå jämfört 
med fossila bränslen. Identiska 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel 
fastställs i artikel 7b i direktiv 98/70/EG.

Or. en

Motivering

Det finns redan kriterier för att se till att EU:s biodrivmedelspolitik inte inverkar negativt på 
ekosystem med stora kollager och stor biologisk mångfald. Kriterier för fast biomassa håller 
också på att tas fram. För att garantera rättssäkerheten och den rättsliga enhetligheten, och 
eftersom råvaror bör behandlas på samma sätt oavsett deras slutanvändning, bör de 
befintliga hållbarhetskriterierna anses vara tillräckliga.

Ändringsförslag 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG 
fastställs hållbarhetskriterier som 

(3) I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG 
fastställs hållbarhetskriterier som 
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biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste följa för att räknas in i målen i 
direktivet och för att kunna tas med i 
systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier 
inbegriper krav på minimivärdet för 
minskade växthusgasutsläpp som 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste uppnå jämfört med fossila bränslen. 
Identiska hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel fastställs i artikel 7b i 
direktiv 98/70/EG.

biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste följa för att räknas in i målen i 
direktivet och för att kunna tas med i 
systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier 
inbegriper krav på minimivärdet för 
minskade växthusgasutsläpp som 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
måste uppnå jämfört med fossila bränslen. 
Identiska hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel fastställs i artikel 7b i 
direktiv 98/70/EG. Dessa kriterier bör 
kompletteras med säkerhetsåtgärder för 
att säkra användningen av återvunna och 
förnybara resurser och respekten för
avfallshierarkin.

Or. en

Motivering

Vissa av dagens användningar av råvaror för avancerade biodrivmedel leder till att inbäddad 
koldioxid kvarstår i naturen. Då de avleds kan de i stället leda till ökad efterfrågan på fossila 
eller vegetabiliska oljor. Det behövs säkerhetsåtgärder för att se till att avledning från dagens 
användning inte orsakar en negativ generell koldioxidbalans. Ökad användning av material 
som innehåller både cellulosa och lignin kräver säkerhetsåtgärder så att de nuvarande 
användarna inte börjar använda trä av högre kvalitet, vilket kan leda till avledning från 
andra industrier eller press på att öka virkesuttaget på ett ohållbart sätt.

Ändringsförslag 88
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Även om begreppen ”biodrivmedel 
och flytande biobränslen” används i 
direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG är 
bestämmelserna, inbegripet relevanta 
hållbarhetskriterier, tillämpliga för alla 
förnybara bränslen, enligt definitionerna i 
dessa direktiv.

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

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att skapa säkerhet för 
investeringar fastställdes det i 
direktiv 2009/28/EG och direktiv 
98/70/EG att hänsyn måste tas till 
effekterna av indirekta ändringar av 
markanvändning på växthusgasutsläppen 
och att nödvändiga åtgärder för att 
motverka effekterna måste vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det incitament som grundas på 
främjande av produktion av biodrivmedel 
har inte bara lett till ökad produktion av 
biodrivmedel inom EU, utan också i 
tredjeländer. Även om siffrorna över 
exakt hur mycket mark som har använts 
och letts om till produktion av 
biodrivmedel i tredjeländer varierar, har 
man i vissa rapporter påvisat att 
6 miljoner hektar mark användes av
europeiska företag till produktion av 
biodrivmedel mellan 2009 och 2013 
enbart i Afrika. I en kommentar från 
april 2013 understryker FN:s särskilda 
rapportör om rätten till livsmedel de 
negativa effekterna av EU:s politik för 
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biodrivmedel i förhållande till rätten till 
livsmedel, mark och vatten. I syfte att 
motverka de negativa effekterna bör 
kommissionen föreslå en ändring och 
skärpning av hållbarhetskriterierna i 
artikel 17 i direktiv 2009/98/EG och 
artikel 7b i direktiv 98/70/EG.

Or. en

Ändringsförslag 91
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor 
som odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknader leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll.
I det förstnämnda fallet kan det överskott 
som släpps ut på marknaden från 
biodrivmedelsproducenterna leda till 
större skördar, vilket framgår av 
rapporten från IFPRI1 och 
kommissionens konsekvensbedömning2. 
Biodrivmedel som framställs från 
biomassa som är ett resultat av större 
skördar kräver inte ytterligare mark och 
leder därför inte till några indirekta 
ändringar av markanvändningen. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser.

________________________
1 International Food Policy Reseach 
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Institute: Assessing the Land Use Change 
Consequences of European Biofuel 
Policies. Slutrapport, oktober 2011.
2 Europeiska kommissionen: Impact 
Assessment - Accompanying the 
document Proposal for a Directive of the 
European Parliament and the Council 
amending Directive 98/70/EC and 
Directive 2009/28/EC. SWD(2012)0343 
slutlig.

Or. en

Motivering

Den extra efterfrågan på marknaden som skapas av biodrivmedel motiverar producenterna 
att öka sina skördar. Inom EU och också i utvecklingsländerna finns det ett antal regioner 
med ett betydande utrymme för att öka skördarna. I många av de nya medlemsstaterna är t.ex. 
den nuvarande skörden av jordbruksgrödor betydligt lägre än den var för bara ett decennium 
sedan och betydligt lägre än skördarna i angränsande gamla medlemsstater med liknande 
förutsättningar i fråga om klimat, mark etc.

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser.
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bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor 
som odlas på befintlig jordbruksmark.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen, vilket kan leda till minskad 
biologisk mångfald, vattenbrist eller
markerosion, vatten- och 
markföroreningar samt förlust av mycket 
viktiga ekosystemtjänster, eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser samt till minskad biologisk 
mångfald. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll.
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig skogs- eller 
jordbruksmark.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
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intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark. Vid en 
jämförelse av mängden utsläpp över en 
grödas livscykel så uppvisar oljebaserade 
grödor mycket högre utsläppsmängd än 
socker- och stärkelsebaserade. För att så 
effektivt som möjligt skapa miljönytta bör 
inriktningen vara att begränsa de 
biodrivmedel och den som ger mest 
negativa effekter på miljön. Därför är det 
i första hand av vikt att vidta åtgärder mot 
oljegrödor.

Or. sv

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
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förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.
Direktivets syfte bör vara att hantera 
dessa problem och främja användningen 
av råvaror som inte används som 
livsmedel som råvaror för biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 97
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är därför lämpligt att ge 
medlemsstaterna behörighet att utarbeta 
nationella certifieringssystem för att mäta 
och certifiera biomassa som inte orsakar 
några indirekta ändringar av 
markanvändningen.

Or. en

Motivering

Biomassa som erhålls från ökade skördar och annan biomassa som inte orsakar några 
indirekta ändringar av markanvändningen bör certifieras av medlemsstaterna enligt 
nationella system och föras ut på marknaden som biomassa som inte orsakar några indirekta 
ändringar av markanvändningen (Iluc). Eftersom den biomassa som blir resultatet inte 
orsakar några indirekta ändringar av markanvändningen kommer en sådan strategi att lösa, i 
stället för att enbart lindra, problemen i samband med indirekt ändring av 
markanvändningen.
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Ändringsförslag 98
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Enligt artikel 19.6 i 
direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.6 i 
direktiv 98/70/EG måste konsekvenserna 
av indirekta ändringar av 
markanvändning på växthusgasutsläppen 
beaktas, tillsammans med möjliga vägar 
för att åtgärda dessa konsekvenser, 
samtidigt som nödvändiga åtgärder för att 
skapa säkerhet åt investeringar vidtas och 
redan gjorda investeringar skyddas.

Or. en

Motivering

EU:s politik bör vara konsekvent.

Ändringsförslag 99
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) När livsmedels- och fodermarknaden 
fungerar normalt bör livsmedelsgrödor 
främst användas för livsmedels- och 
foderproduktion, särskilt när det råder 
brist. Vid prisstörningar på marknaden 
kan användningen av livsmedelsgrödor 
för bioenergi tillfälligt stimuleras om det 
råder överskott på livsmedels- och 
fodermarknaden.

Or. nl



AM\937595SV.doc 19/111 PE513.032v01-00

SV

Ändringsförslag 100
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen erkänner att det hittills inte har lagts fram vetenskapliga rön om indirekt 
ändrad markanvändning som är tillräckliga för att kunna användas för politiska syften. 
Uttalanden om biodrivmedlens effekter är därför helt spekulativa. Effekterna av biprodukter i 
livsmedelsutbudet, eventuellt större skördar i stora delar av Östeuropa och de odlingsmarker 
som finns att tillgå inom EU har hittills inte beaktats tillräckligt mycket.

Ändringsförslag 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb
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Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 102
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan 
på biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av 
råvaror till biodrivmedel är det troligt att 
utsläppen av växthusgaser till följd av 

utgår
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indirekt ändrad markanvändning är 
betydande, och skulle kunna innebära att 
de vinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går 
förlorade. Detta beror på att nästan hela 
produktionen av biodrivmedel 2020 
förväntas komma från grödor som odlats 
på mark som skulle kunna användas för 
att försörja livsmedels- och 
fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta.

Or. de

Motivering

Kommissionen erkänner att det hittills inte har lagts fram tillräckliga vetenskapliga rön om 
ändrad markanvändning och indirekta följder. Det är därför för tidigt att spekulera i 
effekterna av biodrivmedel.

Ändringsförslag 103
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan 
på biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av 
råvaror till biodrivmedel är det troligt att 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
indirekt ändrad markanvändning är 
betydande, och skulle kunna innebära att 
de vinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går 
förlorade. Detta beror på att nästan hela 

utgår
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produktionen av biodrivmedel 2020 
förväntas komma från grödor som odlats 
på mark som skulle kunna användas för 
att försörja livsmedels- och 
fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta.

Or. en

Motivering

Kommissionen medger att kunskaperna om förändrad markanvändning och dess indirekta 
konsekvenser ännu inte är tillräckliga för att användas vid utformningen av politiska 
åtgärder, eftersom det inte råder samstämmighet om kvantifieringen av indirekt förändrad 
markanvändning. Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till effekterna som samprodukter har 
på livsmedelsförsörjningen eller till eventuella ökningar av skörden i stora delar av de nya 
medlemsstaterna. Att lägga tonvikt på att förhindra Iluc ger bättre resultat, mer stabilitet vad 
gäller genomförandet och fler fördelar för miljön än att alltför tidigt lägga tonvikten på 
kvantifiering av effekterna av indirekt markanvändning.

Ändringsförslag 104
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan 
på biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av 
råvaror till biodrivmedel är det troligt att 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
indirekt ändrad markanvändning är 
betydande, och skulle kunna innebära att 
de vinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går 
förlorade. Detta beror på att nästan hela 
produktionen av biodrivmedel 2020 

utgår
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förväntas komma från grödor som odlats 
på mark som skulle kunna användas för 
att försörja livsmedels- och 
fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 105
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel finns eventuellt en risk 
för att utsläppen av växthusgaser till följd 
av indirekt ändrad markanvändning till 
följd av direktiven 2009/28/EG och 
98/70/EG är betydande, och skulle kunna 
innebära att de vinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel 
helt eller delvis går förlorade. Detta beror 
på att nästan hela produktionen av 
biodrivmedel 2020 förväntas komma från 
grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt för 
kommissionen att i samråd med berörda 
intressenter och medlemsstaterna bedriva 
ytterligare forskning om effekterna av
olika grupper av grödor både för direkt 
och indirekt ändrad markanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel finns risken att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna.

Or. es

Ändringsförslag 107
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 

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

markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna.

Or. de

Motivering

Ändringar i de gällande rättsakterna bör inte leda till att vissa biodrivmedel diskrimineras. 
Det ursprungliga målet med en andel på 10 procent 2020 skulle uppnås utan begränsningar 
om alla slags biodrivmedel används. Att begränsa den första generationens biodrivmedel 
skulle innebära ett ifrågasättande av genomförda investeringar och begränsa företagens 
innovationsförmåga.

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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 

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

biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. Dessutom bidrar 
biodrivmedel som framställs från 
livsmedelsgrödor till instabila 
livsmedelspriser. För att minska sådana 
utsläpp och dämpa den negativa inverkan 
på livsmedelstryggheten är det lämpligt att
tillämpa femprocentsgränsen som
fastställs i artikel 3.4d samt att ta hänsyn 
till utsläpp från indirekt ändrad 
markanvändning vid beräkning av 
minskningarna av växthusgasutsläppen 
som krävs enligt hållbarhetskriterierna i 
direktiv 2009/28/EG och 
direktiv 98/70/EG.

Or. en

Ändringsförslag 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förbrukningen av biodrivmedel som 
framställs från livsmedelsgrödor leder 
dessutom till instabila livsmedelspriser 
och kan få negativa konsekvenser för
världens livsmedelsförsörjning. Detta har 
fått betydande negativa sociala följder för 
människors försörjningsmöjligheter och 
möjligheten att tillämpa de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet rätten till 
livsmedel och tillgång till mark för lokala 
samhällen som lever i fattigdom utanför 
unionens gränser. För att minska sådana 
utsläpp och sådana negativa sociala 
följder är det lämpligt att främst lägga 
tonvikten på att minska den planerade 
användningen av markodlade 
biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 110
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

instabila livsmedelspriser och kan få 
konsekvenser för världens 
livsmedelsförsörjning. För att förhindra 
att unionens mål i fråga om förnybar 
energi och minskade växthusgasutsläpp 
äventyras till följd av dessa potentiellt nya 
utsläppskällor måste man därför ta 
hänsyn till indirekt ändrad 
markanvändning. För att minska
utsläppen från indirekt markanvändning
är det lämpligt att skilja mellan olika 
grupper av grödor, såsom oljeväxter, 
spannmål, socker och andra grödor som 
innehåller stärkelse i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 111
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta. För att undanröja denna risk 
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med detta. på lång och medellång sikt bör man 
främja forskning och utveckling inom nya 
produktionskedjor för avancerade
biodrivmedel, som inte konkurrerar med 
livsmedelsgrödor, såsom lignin- och 
cellulosarester som är en av de sällsynta 
typer av biomassa som det finns konstanta 
fyndigheter av i medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Att skilja mellan olika grupper av grödor är inte ett mål i sig, men ett verktyg. Man bör 
således komma ihåg att detta verktyg bör främja forskning och utveckling i EU i fråga om ny 
teknik som inte konkurrerar med livsmedelsgrödor. Lignin- och cellulosarester är det mest 
lovande området inom forskning och utveckling vilket möjliggör bioteknisk innovation i 
Europa för produktion av avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta. Av tydliga skäl som rör 
livsmedels- och energimässig 
försörjningstrygghet bör man främja 
forskning och utveckling inom nya 
produktionskedjor för avancerade 
biodrivmedel som inte konkurrerar med 
livsmedelsgrödor, såsom lignin- och 
cellulosarester och alger, som utgör två 
konstanta fyndigheter i medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Lignin- och cellulosarester har en betydande potential för forskning och utveckling och 
möjliggör bioteknisk innovation i Europa för produktion av avancerad biodiesel. Lignin- och 
cellulosarester och alger är två innovativa lösningar som inte konkurrerar med 
livsmedelsgrödor. Företräde bör därför ges åt dessa två alternativ.

Ändringsförslag 113
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta. Det är även lämpligt att 
utveckla nya former av avancerade 
biodrivmedel, utan koppling till 
livsmedelsgrödor, såsom lignin- och 
cellulosarester. 

Or. fr

Ändringsförslag 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt
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Ändringsförslag 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på effekterna förknippade 
med den indirekt ändrade 
markanvändningen strider den nuvarande 
nivån på koldioxidutsläppen mot 
innehållet i och syftet med gällande 
lagstiftning och kräver således att det 
allmänna bindande målet på 10 % som 
fastställs i artikel 3.4 i 
direktiv 2009/28/EG upphävs, som en 
nödvändig strategi för att effektivt minska 
växthusgasutsläppen.

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG.)

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

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta förslag inriktas på eventuella 
negativa effekter av produktion och 
användning av biodrivmedel inom EU och 
tar hänsyn till att andra frågor som har 
att göra med t.ex. markanvändning samt 
frågor om klimatpåverkan som inte har 
att göra med markanvändning regleras i 
annan lagstiftning.

Or. en

Motivering

Klimatpåverkan från EU:s biodrivmedelspolitik regleras i befintlig lagstiftning (t.ex. 
Europaparlamentets och rådets beslut om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp 
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och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk) och kommande lagstiftning (t.ex. om 
hållbarhetskriterier för fast biomassa) och bör inte upprepas eller ändras i detta förslag. 
Andra frågor på området klimatpåverkan eller mål gällande effektivitet, utsläpp från 
transporter och distribution och andel el i transporter hör inte hemma i detta direktiv.

Ändringsförslag 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och
rester, bakterier och alger, ger stora 
minskningar av växthusgasutsläpp med låg 
risk för indirekta ändringar av 
markanvändningen och de konkurrerar inte 
direkt med livsmedels- och 
fodermarknaderna om jordbruksmarken. 
Det är därför lämpligt att uppmuntra till 
ökad produktion av sådana avancerade 
biodrivmedel eftersom dessa för 
närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder.
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Or. en

Motivering

Produktion av avancerade biodrivmedel utan Iluc-effekter eller påverkan på livsmedelskedjan 
bör främjas.

Ändringsförslag 118
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Biodrivmedel ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av 
avancerade biodrivmedel, t.ex. alger och 
råvaror som innehåller cellulosa, eftersom
även de ger möjlighet till stora 
minskningar av växthusgasutsläpp med 
låg risk för ändrad markanvändning på 
grund av dem. Ytterligare incitament bör 
tillhandahållas genom att ett separat mål 
på minst 2 % för avancerade biodrivmedel 
i transportsektorn fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör avancerade biodrivmedel få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020. För 
att undvika snedvridning av marknaden 
och incitament till bedrägeri bör 
avancerade biodrivmedel uppfylla samma 
hållbarhetskriterier som alla andra 
biodrivmedel.
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Or. de

Motivering

Ett instrument för dubbel beräkning leder inte till den ökade produktion och förbrukning av 
tekniskt avancerade biodrivmedel som förväntas. Ett bindande mål på 2 procent för dessa 
drivmedel utgör en tydlig riktlinje för marknaden och ett incitament till att använda tekniskt 
avancerade biodrivmedel. För att skapa lika möjligheter i förhållande till konventionella 
biodrivmedel och minimera snedvridning av marknaden måste även avancerade biodrivmedel 
uppfylla hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag 119
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser.
Konventionella biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall, ger stora 
minskningar av växthusgasutsläpp med låg 
risk för indirekta ändringar av 
markanvändningen och de konkurrerar inte 
direkt med livsmedels- och 
fodermarknaderna om jordbruksmarken.
Avancerade biodrivmedel, t.ex. sådana 
som framställs från cellulosahaltiga 
råvaror och alger har möjlighet att ge 
stora minskningar av 
växthusgasutsläppen med låg risk för att 
orsaka indirekta ändringar av 
markanvändningen. Det är därför lämpligt 
att uppmuntra till ökad produktion av 
sådana avancerade biodrivmedel. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG genom att fastställa 
ett särskilt mål på 2 % för avancerade 
biodrivmedel.
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stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

Or. en

Motivering

Andra och tredje generationens (avancerade) biodrivmedel håller fortfarande på att utvecklas 
och har först nu börjat komma ut på marknaden. Första generationens (konventionella) 
biodrivmedel tillverkas både av grödor och av rester och avfall. Oavsett hur de tillverkas är 
skillnaden mellan de två sorterna av biodrivmedel teknisk och handlar inte om vilka råvaror 
som används. Kommissionens utvidgning av definitionen av avancerade biodrivmedel till att 
även omfatta avfall och rester kommer att få den oönskade effekten att högteknologiska 
biodrivmedel (t.ex. från använd matolja) inte kan komma ut på marknaden.

Ändringsförslag 120
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att ett separat mål på minst 2 % 
fastställs för avancerade biodrivmedel för 
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konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i 
liten utsträckning och som beräknas ge 
stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

transport i direktiv 2009/28/EG. I detta 
sammanhang bör tekniskt avancerade 
biodrivmedel få stöd inom strategiramen 
för energi från förnybara energikällor för 
perioden efter 2020. Men för att undvika 
irritation på marknaden och incitament 
för bedrägeri bör även avancerade 
biodrivmedel uppfylla samma 
hållbarhetskriterier som andra 
biodrivmedel.

Or. de

Motivering

Det nuvarande instrumentet med dubbelräkning har inte lett till att produktionen och 
användningen av avancerade biodrivmedel har ökat som förväntat. Genom att fastställa 
obligatoriska mål kommer man att skapa incitament för att använda avancerade 
biodrivmedel. För att skapa lika konkurrensförutsättningar med konventionella biodrivmedel 
och minimera snedvridningen av marknaden och bedrägerier behöver även avancerade 
biodrivmedel uppfylla samma hållbarhetskriterier som konventionella biodrivmedel.

Ändringsförslag 121
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 

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

stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att ett separat mål på minst 2 % för
avancerade biodrivmedel för transport 
fastställs i direktiv 2009/28/EG. I detta 
sammanhang bör endast avancerade 
biodrivmedel som beräknas påverka 
markanvändningen i liten utsträckning och 
som beräknas ge stora totala minskningar 
av växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

på minst 3 % för avancerade biodrivmedel 
för transport fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast biodrivmedel som beräknas 
påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden 
efter 2020.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament för avancerade 
biodrivmedel bör tillhandahållas i form av 
ett mål på 2 %, så att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas i 
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direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i 
liten utsträckning och som beräknas ge 
stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

riktning mot det mål på 10 % för transport 
som fastställs i direktiv 2009/28/EG.

Or. en

Ändringsförslag 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser.
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Dessa avancerade 
biodrivmedel är dock för närvarande inte 
tillgängliga i kommersiell skala, trots 
många forskningsprojekt och inledande 
prövningar, och många undersökningar 
visar att det inte är möjligt att öka 
produktionsvolymerna på kort och 
medellång sikt. I detta sammanhang bör
dessa avancerade biodrivmedel endast få 
stöd och subventioneras inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor efter det att det genomförts en 
föregående vetenskaplig bedömning av 
deras förtjänster och deras verkliga 
hållbarhet som visar att de påverkar 
markanvändningen i liten utsträckning 
och att de ger stora totala minskningar av 
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stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

växthusgasutsläpp.

Or. it

Ändringsförslag 125
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen. 
Det är därför lämpligt att genom fler 
incitament uppmuntra till ökad produktion 
av sådana avancerade biodrivmedel 
eftersom dessa för närvarande inte är 
kommersiellt tillgängliga i stora mängder.
Att fastställa stegvist mer ambitiösa 
bindande mål för avancerade biodrivmedel
kommer att sända en tydlig signal om att 
dessa bränslen stöds på unionsnivå. I 
detta sammanhang bör avancerade 
biodrivmedel som beräknas påverka 
markanvändningen i liten utsträckning och 
som beräknas ge stora totala minskningar 
av växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020, 
tillsammans med biodrivmedel som 
framställs från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor.
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efter 2020.

Or. es

Ändringsförslag 126
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. Att 
fastställa stegvist mer ambitiösa bindande 
mål för avancerade biodrivmedel kommer 
att sända en tydlig signal om stöd för dem 
på unionsnivå. Det är således lämpligt att 
fastställa bindande mål för avancerade 
biodrivmedel som ska nås enligt en 
tidsplan som ger investerarna 
förutsebarhet och stabilitet. Efter 2020
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från
förnybara energikällor.

Or. fr
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Ändringsförslag 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall, rester
och alger, ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör man införa begränsningen att man 
fram till 2020 i andra bränslen endast får 
blanda i 5 % biodrivmedel från 
livsmedelsprodukter som kan omfattas av 
målet att 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter ska 
komma från förnybara energikällor.
Endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp 
bör få stöd inom strategiramen för energi 
från förnybara energikällor för perioden 
efter 2020. Alla innovativa vägar till 
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förändring kommer därför att 
uppmuntras i EU:s politik för 
biodrivmedel.

Or. fr

Motivering

För att förtydliga målen bör man påminna om det mål på 5 procent som kommissionen har 
angett i förslaget till översyn och införliva det i EU:s politik inför 2020. Det bör även betonas 
att innovationen ska gå i samma riktning efter 2020, för att säkerställa utvecklingsmöjligheter 
i fråga om de investeringar som görs från och med nu.

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

biodrivmedel för att se till att de inte för 
med sig minskad biologisk mångfald eller 
förlust av ekosystemtjänster och inte 
heller konkurrerar med livsmedel om 
mark, vatten eller andra resurser. I detta 
sammanhang bör den ökade andelen inte 
tillämpas för specifika avancerade 
biodrivmedel förrän hållbarhetskriterier 
har antagits på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 130
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

utsträckning, som beräknas ge stora totala 
minskningar av växthusgasutsläpp (vilka 
bör beräknas för hela livscykeln för 
biodrivmedlet i fråga) och vars produktion 
inte ändrar markens naturliga bördighet 
eller orsakar problem i markekosystemet,
få stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden 
efter 2020.

Or. en

Motivering

Man bör inte lösa ett problem genom att skapa ett annat.

Ändringsförslag 131
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden 
efter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att se till att främjande åtgärder 
blir effektiva, särskilt de som inriktas på 
att ytterligare främja användningen av 
biodrivmedel och som medför andra 
fördelar, är det lämpligt att 
medlemsstaternas stödsystem tar hänsyn 
till behovet av att verifiera och 
dubbelkontrollera biodrivmedelsvolymer 
för att undvika bedrägliga uppgifter om 
drivmedlens ursprung och falska 
upprepade registreringar av samma 
biodrivmedelsvolym i två eller fler 
nationella system eller internationella 
ackrediteringssystem. Detta bör gälla både 
avancerade biodrivmedel och samtliga 
konventionella sådana, eftersom 
bedrägeri grundat på falska upprepade 
registreringar också berör frivilliga och 
nationella system för biodrivmedel och 
hållbarhet och inte bara åtgärder 
inriktade på avancerade biodrivmedel.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att säkerställa effektiviteten hos 
incitamentsåtgärder, särskild de som 
gäller främjande av avancerade 
biodrivmedel, är det nödvändigt att 
medlemsstaternas stödåtgärder och 
stödmekanismer omfattar identifiering, 
verifiering och kvalitetskontroller av 
biodrivmedelsvolymerna för att förhindra 
bedrägliga eller vilseledande uppgifter om 
drivmedlens ursprung och motverka
upprepad registrering av 
biodrivmedelsvolymer inom två eller fler 
nationella system eller internationella 
ackrediteringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 134
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att säkerställa effektivitet i 
incitamenten för att främja avancerade 
biodrivmedel bör medlemsstaternas 
stödsystem ta hänsyn till nödvändigheten 
av att bevisa och motbevisa mängden av 
biodrivmedel för att undvika fusk när det 
gäller biodrivmedlens faktiska ursprung 
eller att samma mängd biodrivmedel 
deklareras flera gånger i två eller fler 
nationella eller europeiska system.

Or. fr
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Ändringsförslag 135
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att garantera 
stödmekanismernas effektivitet måste 
ursprunget och spårbarheten hos de 
råvaror som använts kunna bekräftas i 
syfte att undvika bedrägeri. 
Medlemsstaterna ska se till att åtgärder 
vidtas för att bekämpa bedrägeri.

Or. es

Ändringsförslag 136
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Konventionella och avancerade 
biodrivmedel av konsekvent hög kvalitet 
måste finnas tillgängliga på alla 
medlemsstaters marknader. För att 
underlätta detta bör kommissionen inom 
en snar framtid ge Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) en 
tydlig befogenhet att utarbeta standarder 
för teknisk prestanda för avancerade 
biodrivmedel och slutliga 
drivmedelsblandningar, och, i de fall det 
behövs, för översyn av standarder för 
konventionella drivmedel för att se till att 
kvaliteten på det slutgiltiga drivmedlet inte 
leder till ökade koldioxidutsläpp eller 
sämre funktion hos fordon.

Or. en
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Ändringsförslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Drivmedel som säljs på den allmänna 
marknaden (inklusive konventionella och 
avancerade biodrivmedel) och som håller 
konsekvent hög kvalitet måste erbjudas till 
försäljning inom hela unionen för att 
möjliggöra en harmonisering i alla 
medlemsstater. För att underlätta detta 
bör kommissionen så snart som möjligt ge 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN) tydliga befogenheter att ta fram 
standarder för teknisk prestanda för 
avancerade biodrivmedel och slutliga 
drivmedelsblandningar, och, i de fall det 
behövs, för översyn av standarder för 
konventionella drivmedel för att se till att 
kvaliteten på det slutliga drivmedlet inte 
leder till ökade utsläpp av koldioxid eller 
andra substanser eller sämre funktion hos 
fordon.

Or. en

Ändringsförslag 138
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Trots att biodrivmedel och flytande 
biobränslen som tillverkas av avfall och 
rester har potential att minska 
växthusgasutsläppen betydligt, samtidigt 
som de har liten miljömässig, social och 
ekonomisk negativ inverkan, bör bland 
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annat deras tillgänglighet, fördelar och 
risker ytterligare utvärderas för att skapa 
underlag för politiken efter 2020. 
Samtidigt behövs mer information om 
energitrygghetsfördelarna för både 
konventionella och avancerade 
biodrivmedel, i synnerhet då fossila 
bränslen direkt eller indirekt används vid 
framställningen av dessa. Kommissionen 
bör få i uppdrag att sammanställa en 
rapport och, om det är lämpligt, lägga 
fram förslag på detta område för 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
bör behandla de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska alternativkostnaderna för 
användning av råvaror för annat än 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
och omfatta övergripande för- och 
nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 139
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer, skapa en stabil 
lagstiftning för befintliga och nya 
investeringar och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör ett 
åtagande göras om att bibehålla den nivå 
för biodrivmedel som uppmuntras i 
direktiv 2009/28/EG under åren 
efter 2020.

Or. en
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Motivering

Det krävs fortfarande betydande investeringar för att uppnå de klimatpolitiska målen i 
Europa 2020-strategin och framför allt målet för förnybar energi. Ett stabilare och mer 
förutsägbart regelverk är en förutsättning för alla befintliga eller nya investeringar. Nya 
investeringar kommer att kräva minst fem år av planering, uppbyggnad och idrifttagande, och 
det kommer att krävas minst ett decennium därefter för att de ska bli lönsamma.

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

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 141
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 

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

industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel. Dessutom är det 
nödvändigt att garantera efterlevnaden av 
EU-lagstiftningen om avfall, särskilt 
avfallshierarkin i artikel 4 i 
direktiv 2008/98/EG om avfall. För de 
material som anges i artikel 11.2 i det
direktivet bör återanvändning och 
materialåtervinning ha större prioritet än 
användning som råmaterial för 
tillverkning av biobränsle.

Or. es

Ändringsförslag 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något industriellt 
eller ekonomiskt värde för annan 
användning än som biodrivmedel, där 
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som biodrivmedel. avfallsmaterial används för 
energiändamål endast i enlighet med 
avfallshierarkin, och som inte 
konkurrerar om användningen av mark 
och vatten och därför skyddar mark- och 
livsmedelsrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 143
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel. Det är också viktigt att 
betona att den avfallshierarki som anges i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EG är avsedd 
att följas och tillämpas.

Or. en

Motivering

EU:s politik bör vara enhetlig.

Ändringsförslag 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel. Lignin- och 
cellulosarester är en av de sällsynta typer 
av biomassa som det finns konstanta 
fyndigheter av i Europa. Införandet av ett 
etappmål om att lignin- och 
cellulosabaserade biodrivmedel ska 
blandas i andra bränslen ger investerarna 
den synlighet som krävs för att visa på 
dess potential.

Or. fr

Motivering

För att anta den dubbla utmaningen att bättre trygga medlemsstaternas energiförsörjning, 
genom att med hjälp av avancerade biodrivmedel bidra till minskad dieselimport och genom
att uppmuntra till investeringar i utvinningen av en av de sällsynta biomassorna med 
potential i Europa, bör man införa ett etappmål om blandning av lignin- och 
cellulosabaserade biodrivmedel i vanliga bränslen.

Ändringsförslag 145
Bas Eickhout

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

(7a) Användningen av biomassaresurser 
innebär avsevärda alternativkostnader 
som är kopplade till utarmningen eller 
förlusten av ekosystemtjänster. 
Medlemsstaterna bör undvika att 
subventionera eller ge mandat till 
energianvändning från livsmedelsgrödor i 
sådana fall där det skulle påverka den 
biologiska mångfalden, marken eller den 
övergripande kolbalansen negativt om 
livsmedelsgrödorna kom att användas på 
annat sätt än i dag. Politiken bör också 
garantera stor användning av biomassa, 
med garantier för att resurser inte 
används från tillämpningar med stort 
mervärde för energianvändning med lågt 
värde.

Or. en

Motivering

Ett antal befintliga användningsområden resulterar i att trä blir en komponent i fast form i 
miljön, t.ex. i träfiberplattor, och att leda bort råvaror från sådan användning skulle medföra 
risk för en övergripande negativ kolbalans. Allt främjande av användning av material som 
innehåller både cellulosa och lignin måste stödjas av skyddsmekanismer som ser till att 
t.ex. pappersindustrin inte fråntas råvaror som resulterar i efterfrågan på trä av bättre 
kvalitet, med avledning från andra industrier eller påtryckningar för att öka virkesuttaget som 
följd.

Ändringsförslag 146
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Överensstämmelsen mellan 
direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/28/EG 
och lagstiftningen på andra områden av 
unionens politik bör förbättras för att 
utnyttja synergieffekterna och förbättra 
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rättssäkerheten. Definitionerna av avfall 
och rester i direktiv 98/70/EG och 
direktiv 2009/28/EG bör harmoniseras 
med de definitioner som fastställs i 
direktiv 2008/98/EG. Mängderna avfall 
och rester som anges i direktiv 98/70/EG 
och direktiv 2009/28/EG bör fastställas 
bättre med hjälp av avfallskoderna i 
Europeiska avfallskatalogen som 
fastställs i kommissionens 
beslut 2000/532/EG för att underlätta 
tillämpningen av dessa direktiv för de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna. Främjandet av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med direktiv 98/70/EG och 
direktiv 2009/28/EG bör överensstämma 
med målen för och syftet med 
direktiv 2008/98/EG. För att uppnå 
unionens mål att bli ett 
återvinningssamhälle måste 
avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i 
direktiv 2008/98/EG genomföras fullt ut. 
För att underlätta detta bör användningen 
av avfall och rester för produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
ingå i avfallsplanerna och programmen 
för förebyggande av avfall som har 
upprättats av medlemsstaterna i enlighet 
med kapitel V i direktiv 2008/98/EG. 
Tillämpningen av direktiv 98/70/EG och 
direktiv 2009/28/EG får inte äventyra ett 
fullständigt genomförande av 
direktiv 2008/98/EG.

Or. en

Ändringsförslag 147
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)



AM\937595SV.doc 59/111 PE513.032v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Avfall och biprodukter definieras i 
direktiv 2008/98/EG om avfall av den
19 november 2008. Samma definitioner 
bör därför användas i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Eftersom avfall och biprodukter 
definieras i direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 bör samma definitioner 
användas i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Politiken och lagstiftningen inom EU måste vara enhetlig. Man bör därför inte utveckla några 
nya definitioner som kan strida mot eller ändra befintliga sådana.

Ändringsförslag 149
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för 
att förbättra dessas samlade

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen bör behållas på 
den nivå som anges i direktiv 2009/28/EG, 
eftersom de nuvarande bestämmelserna 
garanterar en förbättrad samlad
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växthusgasbalans samt avskräcka från 
ytterligare investeringar i anläggningar 
med låg prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning 
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

växthusgasbalans.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle kravet på 50 procent till 2017 senareläggas med ett år, 
vilket skulle resultera i lägre växthusgasminskningar och därmed äventyra de klimatpolitiska 
målen för Europa 2020. Denna bestämmelse skulle också minska regelverkets säkerhet.

Ändringsförslag 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för att 
förbättra dessas samlade växthusgasbalans 
samt avskräcka från ytterligare 
investeringar i anläggningar med låg
prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för att 
förbättra dessas samlade växthusgasbalans 
samt uppmuntra till ytterligare 
investeringar i anläggningar med högre 
prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom en 
minimitröskel på 50 % skyddas 
investeringar i produktionskapacitet för 
framställning av biodrivmedel och flytande 
biobränslen i enlighet med artikel 19.6 
andra stycket.

Or. fr

Motivering

Införandet av en minimitröskel på 50 procent bör främja forskning och investeringar i 
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innovativa produktionskedjor för avancerade biodrivmedel och öka 
industrialiseringspotentialen. En minimitröskel på 50 procent, vilket motsvarar den högsta 
nivå som ska nås för anläggningar i drift före den 1 juli 2014, kommer att resultera i 
likabehandling som kan stimulera risktagande i form av investeringar i nya anläggningar som 
producerar avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 151
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för att 
förbättra dessas samlade växthusgasbalans 
samt avskräcka från ytterligare 
investeringar i anläggningar med låg 
prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning 
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i
alla anläggningar som är i drift bör därför 
höjas med verkan från och med den 
1 juli 2014 för att förbättra dessas samlade 
växthusgasbalans samt avskräcka från 
ytterligare investeringar i anläggningar 
med låg prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning 
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 152
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 

utgår
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begränsa mängden biodrivmedel och 
flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 
del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och 
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet
av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

Or. de

Motivering

En begränsad användning av konventionella biodrivmedel leder inte till en övergång till 
avancerade biodrivmedel. Inriktningen måste i stället ligga på lämplig forskning och 
utveckling. Så länge som det inte finns några entydiga vetenskapliga belägg för omfattningen 
av indirekta förändringar i markanvändningen (Iluc) är det inte befogat att begränsa 
konventionella biodrivmedel till 2011 års förbrukningsnivå.

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

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 
begränsa mängden biodrivmedel och 
flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 

utgår
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del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och 
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet
av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

Or. en

Ändringsförslag 154
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

Or. de

Motivering

Ändringar i de gällande rättsakterna bör inte leda till att vissa biodrivmedel diskrimineras. 
Det ursprungliga målet med en andel på 10 procent 2020 skulle uppnås utan begränsningar 
om alla slags biodrivmedel används. Att begränsa den första generationens biodrivmedel 
skulle innebära ett ifrågasättande av genomförda investeringar och begränsa företagens 
innovationsförmåga.

Ändringsförslag 155
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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under 2011.

Or. de

Motivering

En begränsad användning av konventionella biodrivmedel leder inte till en övergång till 
avancerade biodrivmedel. Det är viktigare med lämplig forskning och utveckling för att 
garantera effektivt och kostnadstäckande stöd till avancerade biodrivmedel. Avgörande för en 
övergång till avancerade biodrivmedel är att det tillhandahålls incitament till att bygga om 
befintliga biodrivmedelsanläggningar i stället för att stänga dem.

Ändringsförslag 156
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 
begränsa mängden biodrivmedel och 
flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 
del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och 
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet
av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

utgår

Or. en
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Motivering

Kommissionens antagande att det föreligger en nollsummekonflikt mellan konventionella och 
avancerade biodrivmedel motsägs av verkligheten, där synergierna mellan de båda 
bränsletyperna är så stora att konventionella biodrivmedelföretag har blivit ledande när det 
gäller uppförandet av fabriker för framställning av avancerade biodrivmedel med användning 
av såväl kapital som tillgångar som lånats från den första generationens verksamheter i både 
Europa och Förenta staterna. Alla försök att hejda produktionen av konventionella 
biodrivmedel för att stimulera till ökad produktion av avancerade biodrivmedel motverkar 
därför fullständigt sitt syfte.

Ändringsförslag 157
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 
begränsa mängden biodrivmedel och 
flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 
del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och 
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet
av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 158
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som erhålls från de livsmedelsgrödor som 
anges i del A i bilaga VIII till
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet
av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att upprätta en 
realistisk tidsplan för medlemsstaterna 
med hänsyn till Iluc-rapporteringen.

Or. en

Motivering

Att räkna samma sak flera gånger är inte ett effektivt verktyg för att nå de mål som anges i 
direktivet och bör därför strykas ur direktivet.

Ändringsförslag 159
Pilar Ayuso
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Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som erhålls från de livsmedelsgrödor som 
anges i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet
av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att fastställa bindande 
mål för avancerade biodrivmedel i 
enlighet med en tidsplan som ger 
investerarna förutsägbarhet och stabilitet 
samtidigt som den nuvarande kapaciteten 
och de planerade investeringarna 
skyddas.

Or. es

Ändringsförslag 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
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erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, bör 
andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas 
under 2011.

erhålls från de livsmedels- eller 
energigrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del 
A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som 
kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den 
totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker, olje- och energigrödor som 
kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till 3 % av 
transporternas slutliga 
energiförbrukning 2020.

Or. en

Ändringsförslag 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den 
totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
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tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas till den andel av sådana 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
förbrukas under 2011.

anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011. För att främja användningen av 
avancerade biodrivmedel bör ytterligare 
marknadsincitament införas för 
avancerade biodrivmedel.

Or. sv

Ändringsförslag 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den 
totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas till den andel av sådana 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
förbrukas under 2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG och 
direktiv 98/70/EG. Utan att begränsa den 
totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG
och direktiv 98/70/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den 
totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas till den andel av sådana 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
förbrukas under 2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till 
direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V 
till direktiv 98/70/EG (i dess lydelse enligt 
detta direktiv) och som kan tillgodoräknas 
när det gäller uppfyllandet av de mål som 
fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att 
begränsa den totala användningen av 
sådana biodrivmedel, bör andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras från spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker och 
oljegrödor som kan tillgodoräknas när det 
gäller uppfyllandet av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2013.

Or. en

Motivering

Gränsen för första generationens produktion av biodrivmedel får inte sättas godtyckligt. 
Eftersom direktivet kommer att träda i kraft tidigast i slutet av 2013 kommer de flesta 
producenter i bästa fall att känna till det i slutet av det året.

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

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför 
inte de berättigade förväntningarna hos 
aktörer som driver sådana anläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför 
inte de berättigade förväntningarna hos 
aktörer som driver sådana anläggningar.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 166
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför 
inte de berättigade förväntningarna hos 
aktörer som driver sådana anläggningar.

utgår

Or. en

Motivering

Införandet av en gräns på 5 procent för första generationens biodrivmedel skulle äventyra det 
mål som anges i direktiv 2009/28/EG, enligt vilket medlemsstaterna ska se till att andelen 
energi från förnybara energikällor i alla typer av transporter 2020 är minst 10 procent av 
deras slutliga energiförbrukning.

Ändringsförslag 167
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför 
inte de berättigade förväntningarna hos 

utgår
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aktörer som driver sådana anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 168
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

(10) Konventionella biodrivmedel är 
liksom tidigare av avgörande betydelse för 
att det övergripande målet på 10 % ska 
nås. Eftersom tillgången är större på 
konventionella biodrivmedel än på 
avancerade, bör de täcka minst 8 % av 
den slutliga energianvändningen i 
transportsektorn 2020. Detta 
ändringsdirektiv påverkar därför inte de 
berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver anläggningar som används för 
att producera konventionella 
biodrivmedel. Avancerade biodrivmedel 
bör täcka minst 2 % av den slutliga 
energianvändningen 2020.

Or. de

Motivering

Eftersom även målet på 5 procent i artikel 3.4 ska strykas måste detta skäl anpassas. Om man 
fastställer en gräns på 5 procent för första generationens biodrivmedel förhindrar detta inte 
import från tredjeländer, vars skogar och våtmarkslandskap håller på att omvandlas. Likväl 
skadar denna strategi den europeiska jordbruksmarken. Dessutom finns det risk för att man 
inte lyckas nå målet att senast 2020 uppnå en andel på 10 procent energi från förnybara 
källor inom transportsektorn.

Ändringsförslag 169
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

(10) Tillträdet till marknaden för de 
biodrivmedel som produceras av 
anläggningar i drift före utgången av 2013 
är fortfarande helt öppet. Detta 
ändringsdirektiv påverkar därför inte de 
berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. de

Motivering

En gräns för den första generationens biodrivmedel på 5 procent kan inte motverka importen 
från tredjeländer, vars skogar och våtmarkslandskap förstörs. Dessutom skulle gränsen 
kunna leda till att EU:s odlingsmarker för raps minskar med upp till en tredjedel och att ett 
mångsidigare jordbruk i form av växelbruk förhindras. Slutligen skulle denna gräns minska 
investeringar i den andra generationens biodrivmedel, vilka utvecklats ur den första 
generationen och bioekonomin i allmänhet.

Ändringsförslag 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 

(10) Den gräns på 3 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill uppnå det övergripande målet
för förnybar energi. Tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 är fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.
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som driver sådana anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 171
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 8 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. en

Motivering

Man bör överväga ett gemensamt mål för både konventionella och avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 

(10) Den gräns på 4 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
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målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. sv

Ändringsförslag 173
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 4 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 174
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
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hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet med blandning av energi från 
förnybara energikällor i andra bränslen. 
Följaktligen är tillträdet till marknaden för 
de biodrivmedel som produceras av 
anläggningar i drift före utgången av 2013 
fortfarande helt öppet. Detta 
ändringsdirektiv påverkar därför inte de 
berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 7 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2014 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. en

Motivering

1. I linje med ändringsförslag 1.2. Gränsen för första generationens produktion av 
biodrivmedel får inte sättas godtyckligt. Eftersom direktivet kommer att träda i kraft tidigast i 
slutet av 2013 kommer de flesta producenter i bästa fall att känna till det i slutet av det året. 
Vid den tidpunkten kommer de redan att vara redo för anläggningar som tas i drift 
under 2014.
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Ändringsförslag 176
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar. Andra 
generationens biodrivmedel bör dock 
utgöra en högre andel än 5 %.

Or. en

Ändringsförslag 177
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Incitament bör tillhandahållas för 
att stimulera användningen av el från 
förnybara källor inom transportsektorn. 
Vidare bör energieffektiva och 
energibesparande åtgärder uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 178
Horst Schnellhardt
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Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom metodiken för att beräkna Iluc-faktorerna är tvivelaktig har kommissionen själv 
beslutat att inte använda Iluc-faktorer vid beräkningar. Därför verkar det vara 
motsägelsefullt att använda dessa data i rapporteringssyfte. I modeller som endast använts av 
IFPRI påvisas stora skillnader i Iluc-värdena mellan bioetanol och biodiesel. I modeller som 
däremot använts av CARB i Förenta staterna påvisas liknande värden för majsetanol och 
rapsdiesel som producerats i Mellanvästern.

Ändringsförslag 179
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Kommissionens 
konsekvensbedömning har visat att de 
beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning, trots den 
förbättrade förståelsen och den senaste 
tidens vetenskapliga framsteg, är känsliga 
för brister och begränsningar i de 
modeller som används för att tilldela ett 
visst värde på utsläpp orsakade av Iluc till 
olika typer av grödor. Dessa siffror är 
därför inte tillräckligt säkra för att föras 
in i en rättsakt.

Or. es

Ändringsförslag 181
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Biodrivmedel som framställs av 
råvaror som inte leder till ytterligare 
efterfrågan på mark, t.ex. biomassa som 
erhållits från avkastningsökningar eller
avfallsråvaror, bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor.

Or. en
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Motivering

Det finns allvarliga invändningar mot de vetenskapliga grunderna och mot den metod och de 
data som används för att beräkna Iluc. Det är därför olämpligt att ta med den i 
medlemsstaternas rapporter.

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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Biodrivmedel som framställs av 
råvaror som inte leder till ytterligare 
efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror,
eller råvaror som producerats till följd av 
ökad avkastning, bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor.

Or. en

Ändringsförslag 183
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att se till att unionens mål är 
välgrundade, både i fråga om minskade 
utsläpp av växthusgaser och i fråga om 
förnybar energi, bör hänsyn tas till de 
utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad 
markanvändning vid beräkningen av de 
minskningar av utsläppen av 
växthusgaser som krävs enligt 
hållbarhetskriterierna i 
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direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG. De 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning bör också räknas med 
när det gäller målet i artikel 7a.2 för att 
ge incitament till produktion av
biodrivmedel med liten inverkan på 
indirekt markanvändning. Biodrivmedel 
som framställs av råvaror som inte leder till 
ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. 
avfallsråvaror, bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor.

Or. en

Ändringsförslag 184
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) De beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
bör ingå i rapporteringen av 
växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt 
direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG från 
2015 och framåt. Biodrivmedel som 
framställs av råvaror som inte leder till 
ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. 
avfallsråvaror, bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor.

Or. en

Motivering

Från 2015 och framåt bör Iluc-rapportering krävas.

Ändringsförslag 185
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) När denna metod prövas på nytt och 
anpassas bör hänsyn tas till att företagen 
redan har gjort oerhörda investeringar 
utifrån den befintliga lagstiftningen. 

Or. fr

Ändringsförslag 186
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Frivilliga system som erkänns av 
kommissionen är de viktigaste 
instrumenten som används av 
ekonomiska aktörer för att visa att 
hållbarhetskriterierna i artikel 7b i 
direktiv 98/70/EG och artikel 17 i 
direktiv 2009/28/EG uppfylls. Det saknas 
dock kriterier som de systemen måste 
uppfylla för att bli erkända. Det bör 
därför fastställas tydligare regler. Endast 
system som tillhandahåller effektiva 
mekanismer som garanterar oberoende 
och tillförlitliga granskningar samt lokala 
samhällens och urbefolkningars 
delaktighet bör anses vara förenliga med 
detta direktiv. Systemen bör dessutom 
inbegripa tydliga och stränga regler om 
uteslutande av leveranser av biodrivmedel 
och flytande biobränslen från systemet om 
bestämmelserna i direktivet inte följs. För 
att kunna övervaka och se till att systemen 
fungerar korrekt bör kommissionen få 
åtkomst till och kunna offentliggöra alla 
relevanta handlingar som ger upphov till 
misstankar om oegentligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Direktiv 98/70/EG och 
direktiv 2009/28/EG innehåller inga 
bestämmelser om godkännandeprocessen 
för frivilliga system och det går därför 
inte att garantera att de på ett effektivt sätt 
uppfyller hållbarhetskriterierna och är 
transparenta. Det är därför lämpligt att 
kommissionen fastställer minimikrav för 
dessa system, som ska ses som en 
förutsättning för hållbarhetskriteriernas 
uppfyllande.

Or. en

Ändringsförslag 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Att mark används för odling av 
biodrivmedel bör inte få leda till att lokala 
samhällen och urbefolkningar tvingas 
flytta bort. Därför bör endast de 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
vars produktion inte inkräktar på lokala
samhällens och urbefolkningars 
rättigheter anses vara hållbara.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Att mark används för odling av 
biodrivmedel bör inte få leda till att lokala 
samhällen och urbefolkningar tvingas 
flytta bort. Därför bör endast de 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
vars produktion inte inkräktar på lokala 
samhällens och urbefolkningars 
rättigheter anses vara hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 190
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Att mark används för odling av 
biodrivmedel bör inte få leda till att lokala 
samhällen och urbefolkningar tvingas 
flytta bort. Alltså bör urbefolkningarnas
mark stå under särskilt skydd.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Produktionen av biodrivmedel bör 
inte försämra lokala samhällens och 
urbefolkningars markrättigheter. Därför 
måste unionen införa särskilda åtgärder i 
hållbarhetskriterierna för att skydda dessa 
befolkningsgruppers markrättigheter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Skogarna är på många sätt till nytta 
för miljön, ekonomin och samhället och 
tillhandahåller tjänster som 
mänskligheten absolut behöver, såsom att 
den biologiska mångfalden bevaras, att 
råvaror och ekosystemfunktioner med 
låga utsläpp tillhandahålls och att 
klimatsystemet skyddas. 
Hållbarhetskriterier för skogsbaserad 
biomassa ingår redan i direktivet om 
förnybara energikällor och kommissionen 
kommer också att lämna 
rekommendationer rörande 
hållbarhetskriterier för fast biomassa för 
att avhjälpa problemen med den ökande 
efterfrågan på importerad träbiomassa. 
EU:s medlemsstater har redan tillgång till 
de relevanta instrumenten och 
förordningarna som skyddar 
skogsbiomassa. För att undvika 
överlappande lagstiftning och dubbla 
administrativa bördor behövs det inte
definieras några nya hållbarhetskriterier 
för skogsbiomassa i detta direktiv .
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V 
till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och 
om det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 194
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V 
till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 

utgår
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tekniska utvecklingen. I detta syfte, och 
om det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

Or. de

Motivering

Vilken metod som ska användas bör inte bero på de senaste tillgängliga vetenskapliga rönen i 
sig, utan på om den bakomliggande strategin verkligen kan bedömas som vetenskaplig.

Ändringsförslag 195
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V 
till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och 
om det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

utgår

Or. de
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Motivering

Det finns för närvarande ännu ingen etablerad och lämplig vetenskaplig grund för att 
motivera och tillämpa en sådan metod, och den strategin undergräver också strävan att skapa 
rättssäkra regler.

Ändringsförslag 196
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V 
till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och 
om det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen etablerad och lämplig vetenskaplig grund för att motivera och tillämpa en 
sådan metod, och den strategin undergräver också strävan att skapa säkra regler.

Ändringsförslag 197
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V 
till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och 
om det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V 
till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och 
om det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

(12) Kommissionen bör regelbundet se 
över förteckningen över tillgängliga 
avancerade biodrivmedel i enlighet med 
bilaga IX i syfte att beakta den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
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Or. es

Ändringsförslag 199
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som påverkar 
utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V till 
direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om 
det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer och 
införa nya värden för den händelse att ett 
nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

(12) Kommissionen bör senast 2018 se 
över metoden för beräkning av de faktorer 
som påverkar utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V till 
direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om 
det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen omarbeta de föreslagna 
faktorerna för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införa nya 
faktorer på nya detaljnivåer och införa nya
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden. 
En sådan omarbetning bör utformas som 
ett ändrat förslag till detta direktiv, som 
ska antas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör granska Iluc-rapporteringen senast 2018 för att överväga ändringar av 
detta direktiv, inbegripet ett eventuellt införande av Iluc-faktorer.

Ändringsförslag 200
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som påverkar 
utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V till 
direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om 
det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer och 
införa nya värden för den händelse att ett 
nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som påverkar 
utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V till 
direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG (i deras 
lydelse enligt detta direktiv) mot bakgrund 
av den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen. I detta syfte, och om det är 
motiverat enligt de senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, bör kommissionen 
överväga möjligheten att se över de 
föreslagna faktorerna för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införa nya 
faktorer på nya detaljnivåer och införa nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden. 
Ledande forskare på alla berörda 
områden samt alla aktörer bör rådfrågas 
rörande det ändrade förslaget.

Or. en

Motivering

Ledande forskare på alla berörda områden ska rådfrågas eftersom besluten rent praktiskt 
kommer att påverka människors försörjning.

Ändringsförslag 201
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre 

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en åtgärd för 
att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Andra 
Iluc-åtgärder, som användning av 
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lämpliga i sin nuvarande form och måste 
integreras med den metod som anges i 
detta direktiv för att garantera att de 
övergripande åtgärderna för att minimera 
utsläppen till följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa.

delprodukter, avkastningsökningar, 
effektivare tillverkning och odling på 
övergiven eller obrukad mark, bör 
utvärderas av kommissionen i syfte att 
införliva dem i direktiven i form av en 
bonus i likhet med den som redan 
fastställts i del C punkt 7 i bilaga IV till 
direktiv 98/70/EG och i del C punkt 7 i 
bilaga V till direktiv 2009/28/EG för 
biomassa som erhållits från återställd 
skadad mark.

Or. es

Ändringsförslag 202
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig 
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre lämpliga 
i sin nuvarande form och måste integreras 
med den metod som anges i detta direktiv 
för att garantera att de övergripande 
åtgärderna för att minimera utsläppen till 
följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa.

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig 
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre lämpliga 
i sin nuvarande form och måste integreras 
med den metod som anges i detta direktiv 
för att garantera att de övergripande 
åtgärderna för att minimera utsläppen till 
följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa. Man bör dock fortsätta att 
använda skadad mark för odling av 
biodrivmedel om det inte leder till någon 
indirekt förändring som skadar marken i 
fråga.

Or. fr
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Ändringsförslag 203
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig 
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre lämpliga 
i sin nuvarande form och måste integreras 
med den metod som anges i detta direktiv 
för att garantera att de övergripande 
åtgärderna för att minimera utsläppen till 
följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa.

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig 
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre lämpliga 
i sin nuvarande form och måste begränsas 
och integreras med den metod som anges i 
detta direktiv för att garantera att de 
övergripande åtgärderna för att minimera 
utsläppen till följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa.

Or. en

Motivering

En ökning av kvaliteten på skadad mark, i synnerhet mark belägen i sluttningar, bidrar till att 
minska risken för naturkatastrofer, t.ex. jordskred, medan marken samtidigt används för ett 
nyttigt ändamål, dvs. utvinning av växtmaterial för användning vid energiproduktion, 
inklusive i form av biodrivmedel. Man bör inte överväga att minska koldioxidutsläppen som 
ett mål i sig, utan inom ramen för den allmänna säkerheten, dvs. minskad risk för 
naturkatastrofer med allvarliga konsekvenser.

Ändringsförslag 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I syfte att göra det möjligt att 
anpassa direktiv 2009/28/EG och 
direktiv 98/70/EG till den innovativa och 
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vetenskapliga utvecklingen och för att 
skapa säkerhet för investeringar bör 
Europeiska unionen främja användning 
av de biodrivmedel som innebär de största 
begränsningarna av växthusgasutsläppen, 
vilket är drivkraften bakom 
biodrivmedelspolitiken i Europa. De 
metodologiska principer som krävs för att 
utföra en total uppskattning av 
minskningen av koldioxidutsläppen för 
enskilda biodrivmedel under hela 
livscykeln bör därför ändras genom att 
inkludera minskningarna av 
koldioxidutsläppen under produktionen 
av det färdiga drivmedlet, eftersom varje 
biodrivmedel (i sin helhet eller i sina 
beståndsdelar) har olika inverkan på det 
färdiga drivmedlet.

Or. en

Motivering

För att se till att man hittar den bästa lösningen för biodrivmedel måste de bedömas rättvist 
och fullständigt. Det finns inte bara en lösning för biodrivmedel i mixen; vart och ett måste 
därför bedömas på sina egna meriter vad gäller totala koldioxidutsläpp för att försäkra sig 
om rättvis konkurrens och att de rätta valen görs för miljön. Genom att bedöma varje 
biodrivmedel vad gäller deras energieffektivitet och klimatpåverkan kommer unionen att göra 
de rätta, vetenskapligt underbyggda valen av biodrivmedel för att stärka den politiska ramen.

Ändringsförslag 205
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Elektricitet från förnybara 
energikällor bör främjas inom 
transportsektorn. Medlemsstaterna bör 
därför arbeta för att främja andelen 
elektricitet från förnybara energikällor 
inom energisektorn över tiden. 
Medlemsstaterna bör också få omfördela 
de anslag som de i dag, helt eller delvis, 
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använder för att uppnå sin andel av 
energi från biodrivmedel, så att 
tyngdpunkten förflyttas från stöd till 
biodrivmedel baserade på spannmål och 
andra stärkelserika grödor, socker och 
oljegrödor samt övriga odlade 
energigrödor och i stället läggs vid en 
ökad andel av förnybar energi, framför 
allt vindkraft, solenergi, tidvattenkraft och 
geotermisk energi, vilka påvisats vara 
förnybara och hållbara. 

Or. fr

Ändringsförslag 206
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på mekanismen för att övervaka och 
minska utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när 
det gäller biodrivmedel, de kriterier och 
den geografisk räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för 
beräkning och rapportering av 
växthusgasutsläpp under hela livscykeln, 
metoden för beräkning av utsläpp till följd 
av indirekt ändrad markanvändning, den 
tillåtna nivån i samband med 
metalltillsatser i bränsle, tillåtna 
analysmetoder när det gäller 
specifikationerna för bränsle och 

utgår
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undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på mekanismen för att övervaka och 
minska utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den 
geografisk räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, den tillåtna 
nivån i samband med metalltillsatser i 
bränsle, tillåtna analysmetoder när det 
gäller specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på mekanismen för att övervaka och 
minska utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den 
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, den tillåtna nivån i 
samband med metalltillsatser i bränsle, 
tillåtna analysmetoder när det gäller 
specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

Or. en

Ändringsförslag 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på mekanismen för att övervaka och 
minska utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den 
geografisk räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, den tillåtna 
nivån i samband med metalltillsatser i 
bränsle, tillåtna analysmetoder när det 
gäller specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på mekanismen för att övervaka och 
minska utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den 
geografiska räckvidd som beaktas vid
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, den tillåtna nivån i 
samband med metalltillsatser i bränsle, 
tillåtna analysmetoder när det gäller 
specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

Or. en

Ändringsförslag 209
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 

utgår
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artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4, 
energiinnehållet för transportdrivmedel, 
de kriterier och den geografisk räckvidd 
som beaktas vid fastställandet av 
gräsområden med stor biologisk 
mångfald, metoden för beräkning av 
utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 210
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4, 
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över avancerade
biodrivmedel, energiinnehållet för 
transportdrivmedel, de kriterier och den
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
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metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

flytande biobränslen.

Or. es

Ändringsförslag 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4,
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på energiinnehållet för transportdrivmedel, 
de kriterier och den geografiska räckvidd 
som beaktas vid fastställandet av 
gräsområden med stor biologisk mångfald 
och de metodologiska principer och värden 
som krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4,
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på energiinnehållet för transportdrivmedel, 
de kriterier och den geografiska räckvidd 
som beaktas vid fastställandet av 
gräsområden med stor biologisk mångfald, 
metoden för beräkning av mängden
biomassa som inte orsakar några utsläpp 
till följd av indirekt ändrad 
markanvändning och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. en

Motivering

Metoden att räkna flera gånger strider mot målet att ytterligare minska växthusgasutsläppen 
och gör det svårare att skapa fasta regler. Utan några sådana kommer inga investeringar att 
göras.

Ändringsförslag 213
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa (19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
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direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4,
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på energiinnehållet för transportdrivmedel, 
de kriterier och den geografiska räckvidd 
som beaktas vid fastställandet av 
gräsområden med stor biologisk mångfald 
och de metodologiska principer och värden 
som krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. fr

Ändringsförslag 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4,
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på energiinnehållet för transportdrivmedel, 
de kriterier och den geografisk räckvidd 
som beaktas vid fastställandet av 
gräsområden med stor biologisk mångfald, 
metoden för beräkning av utsläpp till följd 
av indirekt ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
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med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. it

Ändringsförslag 215
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4, 
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen. 

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
med avseende på uppnåendet av det mål 
som fastställs i artikel 3.4, energiinnehållet 
för transportdrivmedel, de kriterier och den 
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
av utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen. 

Or. de
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Motivering

Ändringar i de gällande rättsakterna bör inte leda till att vissa biodrivmedel diskrimineras. 
Att räkna den senaste generationens biodrivmedel flera gånger skulle dessutom leda till att 
det tioprocentiga målet för 2020 luckras upp.

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av 
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
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hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av 
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa.

Or. es

Ändringsförslag 218
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga och 
offentligfinansierade vetenskapliga rönen, 
göra en översyn av hur ändamålsenliga de 
åtgärder som införs genom detta direktiv 
har varit när det gäller att begränsa 
växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt 
förändrad markanvändning i EU och i 
tredjeländer som exporterar till EU och att 
hitta möjliga vägar för att minimera 
effekterna av dessa, genom att inkludera
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas så snart detta direktiv 
träder i kraft. Kommissionen kommer 
också att föreslå ytterligare åtgärder, t.ex. 
ett möjligt importförbud för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som bidrar till 
ökade växthusgasutsläpp genom indirekt 
ändrad markanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av 
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
bör omfatta fastställandet av lämpliga
hållbarhetskriterier för avancerade 
biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 220
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av 
harmoniserade åtgärder för att garantera 
hållbara avancerade transportdrivmedel i 
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hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021.

de hållbarhetskriterier som ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2021.

Or. en

Ändringsförslag 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av 
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
bör omfatta hållbarhetskriterier som ska 
uppfyllas för att främja avancerade 
biodrivmedel. Kommissionen bör utföra 
en lämplig analys för att utvärdera 
effekterna av genomförandet av detta 
direktiv på skogsbrukssektorn och 
närstående industrier.

Or. en

Ändringsförslag 222
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 

(20) Kommissionen bör senast 2018, mot 
bakgrund av de bästa och senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en 
översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder 



AM\937595SV.doc 109/111 PE513.032v01-00

SV

genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 
hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021.

som införs genom detta direktiv har varit 
när det gäller att begränsa 
växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt 
förändrad markanvändning och att hitta 
möjliga vägar för att minimera effekterna 
av dessa, varefter man kan överväga ett 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör granska Iluc-rapporteringen senast 2018 för att överväga ändringar av 
detta direktiv, inbegripet ett eventuellt införande av Iluc-faktorer.

Ändringsförslag 223
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 
hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 
hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021. 
Kommissionen bör göra en lämplig 
bedömning av vilken påverkan villkoren 
om tillämpning av detta direktiv har på de 
sektorer som utvinner biomassa.
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Or. fr

Ändringsförslag 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, med skogsbruksindustrin, 
skogsbruksbaserade industrier och med 
jordbruket. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter,
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 225
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå med experter inom skogs- och 
jordbrukssektorn. Kommissionen bör, då
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.
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