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Ændringsforslag 226
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringer af direktiv 98/70/EF Ændringer af direktiv 98/70/EF som 
ændret ved direktiv 2009/30/EF af 23. 
april 2009

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 227
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Artikel 3, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne sikrer, at der 
markedsføres benzin med et maksimalt 
oxygenindhold på 2,7 % og et maksimalt 
ethanolindhold på 5 % indtil udgangen af 
2018 og kan kræve, at denne form for 
benzin markedsføres i en længere periode, 
hvis det anses for nødvendigt. De sikrer, 
at forbrugerne modtager tilstrækkelige 
oplysninger direkte ved brændstofpumpen 
vedrørende indholdet af biobrændstof i 
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benzin og navnlig om hensigtsmæssig 
brug af forskellige benzinblandinger. I 
den forbindelse skal 
mærkningsanbefalingerne i EN228: 2012 
følges på alle tankstationer i EU."

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, er der behov for at sikre, at det 
beskyttende oktantal forbliver tilgængeligt i en længere periode for de køretøjer, som ikke kan 
benytte E10-brændstof. Det bør også sikres, at forbrugerne får hensigtsmæssig information 
direkte ved brændstofpumpen.

Ændringsforslag 228
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. I artikel 4, stk. 1, affattes tredje afsnit 
således:
"Hvis procentdelen af FAME tilsat i 
diesel overstiger 7 % (volumen), sikrer 
medlemsstaterne, at forbrugerne 
modtager tilstrækkelige oplysninger 
direkte ved brændstofpumpen vedrørende 
indholdet af FAME.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af forslaget om at ophæve artikel 21 i direktiv 2009/28/EF er det nødvendigt at 
tilføje et krav om mærkning af brændstofpumpen ved biodiesel, som indeholder over 7 % 
FAME, fra direktiv 98/70/EF som ændret ved direktiv 2009/30/EF.

Ændringsforslag 229
Vladko Todorov Panayotov
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 ændres som følger:
"2. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører så gradvist som muligt 
reducerer vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra leveret 
brændstof og energi med op til 13 % 
senest den 31. december 2025 i forhold til 
de minimumsstandarder for brændstoffer, 
der er omhandlet i stk. 5, litra b). Denne 
reduktion skal bestå af følgende:
a) 9 % senest den 31. december 2025. 
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne med henblik på denne 
reduktion opfylder følgende mål: 2 % 
senest den 31. december 2014, 4 % senest 
den 31. december 2017 og 6 % senest den 
31. december 2020
b) et supplerende mål på 2 % senest den 
31. december 2022, med forbehold af 
artikel 9, stk. 1, litra h), som skal opfyldes 
ved at benytte en af eller begge de 
følgende metoder:
i) levering af energi til transport til brug i 
enhver type vejgående køretøj, mobil ikke-
vejgående maskine (herunder fartøjer til 
sejlads ad indre vandveje), landbrugs-
eller skovbrugstraktor eller fritidsfartøj
ii) anvendelse af teknologi (herunder 
opsamling og lagring af CO2), der kan 
begrænse vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra det 
brændstof eller den energi, der er leveret
c) et supplerende mål på 2 % senest den 
31. december 2022, med forbehold af 
artikel 9, stk. 1, litra i), som skal opfyldes 
ved at købe kreditter gennem mekanismen 
for bæredygtig udvikling i 
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Kyotoprotokollen på de betingelser, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med 
henblik på reduktioner inden for sektoren 
for brændstofforsyning. Dette stykke 
berører ikke de i stk. 5 fastsatte metoder.
Medlemsstaterne sikrer ved vurderingen 
af overholdelsen af litra a) og b), at det
maksimale bidrag fra leverandører af 
biobrændstoffer, som bidrager til 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
som fastsat i bilag V, ikke er større end 
den energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 
3, stk. 4, litra d), i direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det lettere for brændstofleverandørerne at nå målet om reduktion af 
drivhusgasemissionerne med 6 % og samtidig respektere indførelsen af årlige emissionstal 
baseret på ændringerne i kulstoflagrene som følge af indirekte ændringer af arealanvendelsen 
bør dette mål udskydes til 2022 (i stedet for 2020), og det bør fastsættes, hvordan man skal nå 
det. Dette sikrer otte års (den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for disse anlæg) beskyttelse 
af investeringer, der er foretaget umiddelbart før vedtagelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 ændres som følger:
"2. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører så gradvist som muligt 
reducerer vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra leveret 
brændstof og energi med op til 13 % 
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senest den 31. december 2025 i forhold til 
de minimumsstandarder for brændstoffer, 
der er omhandlet i stk. 5, litra b). Denne 
reduktion skal bestå af følgende:
a) 9 % senest den 31. december 2025. 
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne med henblik på denne 
reduktion opfylder følgende 
mellemliggende mål: 2 % senest den 31. 
december 2014, […] 4 % senest den 31. 
december 2017, og 6 % senest den 31. 
december 2020
b) et vejledende supplerende mål på 2 % 
senest den 31. december 2020, med 
forbehold af artikel 9, stk. 1, litra h), som 
skal opfyldes ved at benytte en af eller 
begge de følgende metoder:
i) levering af energi til transport til brug i 
enhver type vejgående køretøj, mobil ikke-
vejgående maskine (herunder fartøjer til 
sejlads ad indre vandveje), landbrugs-
eller skovbrugstraktor eller fritidsfartøj
ii) anvendelse af teknologi (herunder 
opsamling og lagring af CO2), der kan 
begrænse vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra det 
brændstof eller den energi, der er leveret
c) et vejledende supplerende mål på 2 % 
senest den 31. december 2020, med 
forbehold af artikel 9, stk. 1, litra i), som 
skal opfyldes ved at købe kreditter gennem 
mekanismen for bæredygtig udvikling i 
Kyotoprotokollen på de betingelser, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med 
henblik på reduktioner inden for sektoren 
for brændstofforsyning.
Medlemsstaterne sikrer ved vurderingen 
af overholdelsen af litra a) og b), at det 
maksimale bidrag fra leverandører af 
biobrændstoffer, som bidrager til 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
som fastsat i bilag V, ikke er større end 
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den energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 
3, stk. 4, litra d), i direktiv 2009/28/EF."

Or. en

Ændringsforslag 231
Chris Davies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) stk. 2, indledning, affattes således:
"2. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører gennem levering af 
brændstof med lavt kulstofindhold så 
gradvist som muligt reducerer vugge til 
grav-emissionerne af drivhusgasser pr. 
energienhed fra leveret brændstof og 
energi med op til 10 % senest den 31. 
december 2020 i forhold til de 
minimumsstandarder for brændstoffer, 
der er omhandlet i stk. 5, litra b). Denne
reduktion skal bestå af følgende:"

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme efterspørgslen efter brændstoffer med lavt kulstofindhold.

Ændringsforslag 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, litra a), affattes således:
"a) 6 % senest den 31. december 2020. 
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne med henblik på denne 
reduktion opfylder følgende 
mellemliggende mål: 4 % senest i 2018"

Or. en

Ændringsforslag 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Stk. 2, litra b), nr. ii), affattes således:
"ii) anvendelse af teknologi (herunder 
opsamling og lagring af CO2 eller 
opsamling af CO2 og anvendelse til 
transportformål), der kan begrænse vugge 
til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. 
energienhed fra det brændstof eller den 
energi, der er leveret"

Or. en

Begrundelse

Der er væsentlige muligheder for at anvende uundgåelige industrielle affaldsgasser (f.eks. CO 
fra stålproduktion) til at fremstille ethanol eller andre flydende brændstoffer til 
transportformål gennem en mikrobiel fermenteringsproces.

Ændringsforslag 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 2 indsættes følgende litra ca):
"ca) for at nå det mål, der er omhandlet i 
første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at 
det maksimale bidrag fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af korn og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder eller energiafgrøder, 
ikke må være større end en 
energimængde, der svarer til 5 %, den 
skønnede andel ved udgangen af 2011, af 
det endelige forbrug af energi i 
transportsektoren i 2020."

Or. en

Ændringsforslag 235
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 2 indsættes følgende afsnit:
"Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
litra a) og b), at det maksimale bidrag af 
energi fra biobrændstoffer, som bidrager 
til indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, navnlig de i bilag V 
anførte, er på højst 3 % af det samlede 
energiforbrug til transport i 2020 i den 
pågældende medlemsstat."

Or. en
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Ændringsforslag 236
Anne Delvaux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 2 indsættes følgende afsnit:
"Medlemsstaterne sikrer, at det 
maksimale bidrag af biobrændstoffer fra 
leverandører med henblik på stk. a) og b) 
ikke er større end det maksimale bidrag, 
der er angivet i artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF indtil 31. december 
2017."

Or. en

Begrundelse

Loftet bør udvides til direktivet om brændstofkvalitet, indtil ILUC-faktorerne træder i kraft, 
for at sikre, at ILUC begrænses med henblik på opfyldelse af målsætningen om en 
dekarbonisering på 6 %. Medlemsstaterne bør derfor have ansvaret for at sikre, at 
leverandørerne ikke overskrider loftet, når de opfylder deres forpligtelser i henhold til 
direktivet om brændstofkvalitet, herunder eventuelle mellemliggende mål.

Ændringsforslag 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Som stk. 2a indsættes følgende:
"2a. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører lineært fra 2020 reducerer 
vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra leveret 
brændstof og energi med 10 % senest den
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31. december 2025 i forhold til de 
minimumsstandarder for brændstoffer, 
der er omhandlet i stk. 5, litra b)."

Or. en

Ændringsforslag 238
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra -a a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra 
restprodukter fra land- eller skovbruget, 
medmindre det dokumenteres, at de ikke 
fører til ødelæggelse af landbrugets og 
økosystemets funktion. Mængden af 
restprodukter fra landbrug, som skal blive 
på jorden af landbrugs- og miljømæssige 
årsager, fastlægges på grundlag af 
regionale forhold og eventuelt bio-
landbrugs-geografiske forhold i 
underregionen, herunder, men ikke 
begrænset til, jordens organiske indhold, 
frugtbarhed, mikrobiologi, 
vandbindingsevne og kulstofbinding. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
råmaterialer, som stammer fra 
restprodukter fra landbrug fremkommet 
under forarbejdning af planten til foder 
eller andre produkter et andet sted end på 
marken. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra 
restprodukter fra skovforvaltning, 
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medmindre det dokumenteres, at de ikke 
fører til ødelæggelse af landbrugets og 
økosystemets funktion."

en

Begrundelse

Restprodukter fra landbruget afgiver næringsstoffer og forebygger jorderosion samt tab af 
biodiversitet. Hvis der fjernes alt for mange restprodukter fra landbruget fremkommet under 
høst af afgrøden, kan det undergrave disse miljøfunktioner. Restprodukter fra skovbruget 
afgiver næringsstoffer og forebygger tab af biodiversitet. Hvis der fjernes alt for mange 
restprodukter, hvis mængde varierer alt efter lokale forhold, kan det undergrave disse 
miljøfunktioner.

Ændringsforslag 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 241
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 242
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Da hypotesen om ændringen i arealanvendelsen ikke kan verificeres videnskabeligt, er der 
ikke noget passende lovgrundlag for en indberetningspligt. Indberetningspligten skal derfor 
fjernes. På de arealer, som globalt er blevet benyttet til grøntsagsproduktion i perioden 1989-
2009, et samlet areal på 1,52 og 1,53 mia. ha (+0,96 %), er der næsten ikke sket nogen 
ændringer. Mens grøntsagsproduktionen i samme periode steg med 52 %, fra 5,1 mia. til 7,7 
mia. t, steg produktionen af biobrændstoffer globalt fra 12 mio. til 72 mio. t.

Ændringsforslag 243
Julie Girling

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

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

6. Brændstofleverandørerne indberetter fra 
2015 hvert år til den myndighed, 
medlemsstaten har udpeget, de 
produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer, herunder de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, der er 
fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 244
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, 
produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Et krav om indberetning af indirekte ændringer i arealanvendelsen, der er baseret på en 
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omtvistet videnskab, kan ikke retfærdiggøres. Indberetningskravet er derfor blevet fjernet. 
Indberetning på baggrund af de værdier for indirekte ændringer i arealanvendelsen, som 
Kommissionen foreslår, forudsætter drivhusgasemissioner forårsaget af biobrændstoffer, der 
ikke er videnskabeligt dokumenteret. Hypotesen om indirekte ændringer i arealanvendelsen 
har ikke vist sig at kunne efterprøves videnskabeligt. Det er således ikke et passende grundlag 
for et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag 245
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 5, første afsnit, affattes 
indledningen således:

udgår

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a 
vedrørende især:"

Or. fr

Ændringsforslag 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende tilføjes som stk. 6a:
"6a. Medlemsstaterne sikrer, at det 
maksimale fælles bidrag fra leverandører 
af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, med henblik på 
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overholdelse af de i stk. 2 nævnte mål ikke 
må være større end den energimængde, 
der svarer til det maksimale bidrag som 
angivet i artikel 3, stk. 4, litra d), i direktiv 
2009/28/EF."

Or. en

Ændringsforslag 247
Christa Klaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Artikel 7b, stk. 1, andet afsnit, udgår.

Or. de

Begrundelse

For at indføre pålidelige bæredygtighedssystemer kræves der strengere og mere ensartede 
kontroller, som skal anvendes på samme måde på konventionelle og avancerede 
biobrændstoffer og i alle medlemsstater. Undtagelser for bestemte affaldstyper og 
restsubstanser fører i høj grad til, at der ydes støtte til biobrændstoffer, som ikke opfylder 
bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 248
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:
"En vejledende liste over affald og 
restprodukter, der kan anvendes til 
fremstilling af biobrændstoffer, fremgår 
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af bilag V. Senest den [et år efter dette 
direktivs ikrafttræden] udarbejder og 
sender Kommissionen en liste over 
affaldskoder svarende til hver af de i bilag 
V anførte afgrøder ved en 
gennemførelsesretsakt, som vedtages efter 
den i artikel 11, stk. 3, omhandlede 
rådgivningsprocedure. Disse koder skal 
svare til den harmoniserede liste over 
affald, som er fastsat i bilaget til 
Kommissionens afgørelse 2000/532/EF."

Or. en

Ændringsforslag 249
Christofer Fjellner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2 affattes således: udgår
2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer, der tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, skal være mindst 60 % for 
biobrændstoffer, der er produceret i 
anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift ", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer har 
fundet sted. 
Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.
Besparelsen i drivhusgasemissionerne 
som følge af anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes i 
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overensstemmelse med artikel 7d, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Vi bør ikke hæmme anvendelsen af biobrændstoffer ved at stramme bæredygtighedskriteriet 
tidligere end fastsat i direktiv 2009/30/EF, eftersom alternativet til biobrændstoffer er fossile 
brændstoffer, som ikke har et bæredygtighedskriterium. En anvendelse af biobrændstoffer 
med besparelser på udledningen af drivhusgasser på mindst 35 % er bedre end alternativet, 
som er fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 250
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være mindst 35 % 
(med udledninger af drivhusgasser på 
højst 54,47 g CO2eq/MJ). 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 251
Sabine Wils
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 252
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 60 
% for biobrændstoffer, der er produceret i 
anlæg, som sættes i drift efter den 1. 
januar 2015. Et anlæg er "i drift ", hvis 
den fysiske produktion af biobrændstoffer 
har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst
50 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift ", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer har 
fundet sted.

Or. fr

Begrundelse

En minimumstærskel på 60 % er for høj og vil hæmme forskning og investeringer i 
nyskabende produktionsveje for avancerede biobrændstoffer, hvilket svækker 
industrialiseringspotentialet og dermed målet om at fremme en større markedsadgang for 
avancerede biobrændstoffer.

Ændringsforslag 254
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 255
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med virkning fra den 1. januar 2017 skal 
den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1
nævnte formål, være på mindst 50 % (men 
med drivhusgasemissioner på højst 41,9 g
CO2eq/MJ). Fra den 1. januar 2018 skal 
de pågældende besparelser i 
drivhusgasemissionerne være på mindst 
60 % (men med drivhusgasemissioner på 
højst 33,52 g CO2eq/MJ) for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
hvor produktionen er startet den 
1. januar 2017 eller derefter.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 256
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. januar 2015, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Or. en

Begrundelse

Da dette direktiv tidligst træder i kraft i slutningen af 2013, er et halvt år ikke nok til at 
tilpasse den tilgængelige teknologi til direktivets krav. Desuden er industrien ikke forberedt, 
eftersom det blev fastsat i direktiv 2009/30/EF af 23. april 2099 om ændring af direktiv 
98/70/EF, at besparelserne i drivhusgasemissionerne skal være på mindst 60 % for 
biobrændstoffer, der er produceret i anlæg, hvor produktionen er startet den 1. januar 2017 
eller derefter.

Ændringsforslag 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer 
beregnes i overensstemmelse med artikel 
7d, stk. 1.

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer 
beregnes i overensstemmelse med artikel 
7d, stk. 1, og skal tage hensyn til de 
samlede besparelser i udledningen af 
drivhusgasser for biobrændstoffer, fra 
produktionen af disse til deres indvirkning 
på den energi, der anvendes til at 
frembringe det endelige brændstof. Derfor 
bør metoden til at opnå en realistisk 
vurdering af vugge-til-grav-CO2-
besparelserne for de enkelte 
biobrændstoffer ændres, da hvert 
biobrændstof (helt eller delvis) vil have en 
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forskellig indvirkning på det færdige 
brændstof.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af drivhusgasregnskabet for biobrændstoffer bør omfatte vugge-til-grav-
produktionen for brændstoffet, herunder downstream-virkningerne af CO2-besparelser.

Ændringsforslag 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Som stk. 2a indsættes:
"2a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
skal fremstilles af råmaterialer, som er 
produceret ved hjælp af bæredygtige 
arealforvaltningspraksisser, der 
bibeholder eller øger kulstoflagre i 
økosystemer, sikrer biodiversiteten og 
beskytter jordens fertilitet og indhold af 
organisk kulstof, undgår jorderosion, 
fremmer bevarelse af vandressourcer og 
indvirker minimalt på 
vandtilgængelighed, kvalitet, 
næringsstoffer og mineralbalancer."

Or. en

Ændringsforslag 259
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen tilstræber at få tillagt beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om 
anliggender, der påvirker hele biobrændstofindustrien og kan underminere landbrugernes og 
investorernes berettigede forventninger. Disse anliggender bør derfor forblive inden for den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 261
Jo Leinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 4 affattes således:
"4. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra 
arealer med stort kulstoflager, dvs. 
arealer, der havde en af følgende statusser 
i januar 2008 eller senere, uanset om de 
har bevaret denne status eller ej:
a) vådområder, dvs. arealer, der 
permanent eller i en betydelig del af året 
er vanddækkede eller vandmættede
b) andre naturligt regenererede skove
c) plantede skove."

Or. en

Ændringsforslag 262
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)
98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke 5a tilføjes:
"5a. Under hensyntagen til de i artikel 7a, 
stk. 2, litra a, b og c, nævnte bestemmelser 
må råmaterialer, der anvendes til at 
fremstille biobrændstoffer og 



PE513.033v01-00 28/95 AM\937596DA.doc

DA

biobrændsler, ikke stamme fra lande, hvis 
dyrkningsarealer er omfattet af stk. 4 og 5 
og har undergået signifikante ændringer i 
året for produktionen af råmaterialet."

Or. de

Begrundelse

Over 70 % af de drivhusgasemissioner, der opstår som følge af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, har deres udspring i ændringer af arealanvendelsen i regnskovsområder og 
moser. Biobrændstoffer, som fremstilles på grundlag af disse ændringer af arealanvendelsen, 
bør derfor ikke medtages. På denne måde kan man mindske både de drivhusgasemissioner, 
der forårsages i disse lande, og de drivhusgasemissioner, der opstår som følge af indirekte 
ændringer af arealanvendelsen.

Ændringsforslag 263
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 6 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:
"Biobrændstoffer, der tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, må ikke fremstilles af affald eller 
rester, hvis dette ville undergrave 
anvendelsen af og målene for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF om affald og om ophævelse 
af visse direktiver.
Navnlig må biobrændstoffer, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, ikke være fremstillet 
af råmaterialer fra affald, som er omfattet 
af genbrugs- og genanvendelsesmålene i 
henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 
2008/98/EF eller af foranstaltninger 
vedtaget i medlemsstaterne i forbindelse 
med bioaffald i henhold til artikel 22 i det 
nævnte direktiv.
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De affaldshåndteringsplaner og 
affaldsforebyggelsesprogrammer, som 
medlemsstaterne har udarbejdet i henhold 
til kapitel V i direktiv 2008/98/EF, skal 
tage højde for anvendelse af affald og 
rester til fremstilling af biobrændstoffer."

Or. en

Ændringsforslag 264
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 c – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 7c, stk. 5, affattes således:
"5. Kommissionen vedtager kun 
beslutninger i henhold til stk. 4, hvis den 
pågældende aftale eller ordning opfylder 
tilstrækkelige standarder for pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig kontrol 
og sikrer en passende beskyttelse af 
tredjeparts rettigheder.
Tredjepart er lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper eller andre personer, 
som er påvirket af operationerne, hvis de 
ejer eller har brugsret til de arealer, som 
råmaterialerne til fremstilling af 
biobrændstofferne og de flydende 
biobrændsler stammer fra. 
Aftalen eller ordningen opfylder kun 
standarderne i første afsnit, hvis den 
kræver:
a) beskyttelse af tredjeparts rettigheder
i) Forud for godkendelse af operationer 
under aftalen eller ordningen skal 
tredjeparts rettigheder undersøges. 
Undersøgelsen skal dokumenteres.
ii) Der skal indhentes frit, forudgående og 
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informeret samtykke fra tredjepart, inden 
operationerne påbegyndes.
iii) Tredjeparts rettigheder skal 
respekteres.
iv) Tredjepart, hvis rettigheder påvirkes 
negativt af operationerne, skal have 
passende kompensation.
b) minimumsstandarder for pålidelighed 
og uafhængig revision
v) Revisorer akkrediteres efter 
internationale standarder.
vi) Interessekonflikter mellem revisorer 
og økonomiske operatører identificeres, 
håndteres og løses i henhold til klare og 
effektive procedurer.
vii) Revisioner på stedet gennemføres 
mindst én gang om året i henhold til 
klare, dokumenterede og offentliggjorte 
procedurer. Revisioner skal 
dokumenteres.
viii) Tredjepart skal høres i forbindelse 
med revisionerne. Høringer skal 
dokumenteres.
ix) Tilfælde af manglende overholdelse 
identificeres, håndteres og løses i henhold 
til klare og effektive procedurer. Disse 
procedurer omfatter frister for 
overholdelse og regler om udelukkelse af 
enkelte operationer eller partier af 
biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler fra aftalen eller ordningen i 
tilfælde af manglende overholdelse af 
bestemmelserne inden for fristen.
c) minimumsstandarder for 
gennemsigtighed
x) Aftalen eller ordningen offentliggøres 
på en hjemmeside. Alle aftalens eller 
ordningens dele samles i et enkelt 
dokument.
xi) En liste over økonomiske aktører, som 
er omfattet af aftalen eller ordningen, 
offentliggøres på samme hjemmeside, 
sammen med kopier af relevante 
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certifikater.
xii) Beslutninger vedtaget af 
Kommissionen i henhold til stk. 4 
offentliggøres på samme hjemmeside.
En oversættelse af alle de i nr. x-xii 
nævnte dokumenter gøres tilgængelig, 
navnlig for tredjepart, på de officielle 
sprog i de lande, som råmaterialerne 
stammer fra.
I de i nr. i-iii og nr. viii nævnte aktiviteter 
kan tredjepart indhente bistand fra deres 
repræsentanter.
De i nr. i, vii og viii nævnte dokumenter 
opbevares i mindst fem år og er 
tilgængelige for Kommissionen efter 
anmodning.
Aftalen eller ordningen skal indeholde 
bestemmelser, som giver Kommissionen 
beføjelse til at udøve de i første afsnit i 
artikel 7c, stk. 6d, omhandlede beføjelser.
Ordninger til at måle besparelsen i 
drivhusgasemissionen skal også overholde 
metodologikravene i bilag V. Lister over 
områder med høj biodiversitetsværdi, jf. 
artikel 7b, stk. 3, litra b), nr. ii), skal 
opfylde rimelige standarder for 
objektivitet og overensstemmelse med 
internationalt anerkendte standarder samt 
sikre passende ankeprocedurer."

Or. en

Ændringsforslag 265
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 c – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Artikel 7c, stk. 6, affattes således:
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"6. Med forbehold af stk. 6a vedtages 
beslutninger i henhold til stk. 4 i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i henhold til 
artikel 11, stk. 3, under hensyntagen til 
udtalelserne fra offentligheden i henhold 
til stk. 6a. Med forbehold af stk. 6d er 
sådanne beslutninger gyldige i højst fem 
år.
Når Kommissionen fastslår, at en 
beslutning kan vedtages i henhold til stk. 
4, skal den offentliggøre aftalen eller 
ordningen på 
gennemsigtighedsplatformen i henhold til 
artikel 24 i direktiv 2009/28/EF. Alle 
aftalens eller ordningens dele samles i et 
enkelt dokument. Kommissionen skal 
udsende en bekendtgørelse, som opfordrer 
aktørerne til at fremsætte bemærkninger 
til aftalen eller ordningen. Fristen for 
fremsættelse af bemærkninger må ikke 
være kortere end to måneder at regne fra 
bekendtgørelsens offentliggørelse.
Kommissionen offentliggør en rapport om 
aftalen eller ordningen på 
gennemsigtighedsplatformen. 
Kommissionen kan støtte sig til ekstern 
ekspertise under udarbejdelsen af 
rapporten. Eventuelle interessekonflikter i 
forbindelse med personer, som er 
involveret i udarbejdelsen af rapporten, 
skal identificeres og løses.
Når der er vedtaget beslutning i henhold 
til stk. 4, skal aftalen eller ordningen 
offentliggøres på 
gennemsigtighedsplatformen. Alle 
aftalens eller ordningens dele samles i et 
enkelt dokument.
Beslutninger vedtaget i henhold til stk. 4 
skal angive, at enhver fysisk eller juridisk 
person kan forelægge en begrundet
mistanke for Kommissionen i forbindelse 
med aftalens eller ordningens 
gennemførelse. Kommissionen skal svare 
inden for to måneder under angivelse af, 
om den agter at gøre yderligere.
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Hvis de tilgængelige oplysninger rejser 
tvivl om, hvorvidt en aftale eller ordning, 
hvortil der er vedtaget en beslutning i 
henhold til stk. 4, fortsat opfylder kravene 
i stk. 5, vurderer Kommissionen, hvordan 
aftalen eller ordningen fungerer i praksis. 
Til dette formål har Kommissionen 
beføjelse til at få indsigt i alle relevante 
dokumenter i forbindelse med aftalens 
eller ordningens drift.
Hvis de foreløbige beviser påviser 
alvorlige mangler i forbindelse med 
aftalen eller ordningen, skal 
Kommissionen straks suspendere den 
beslutning, der er vedtaget i henhold til 
stk. 4, ved en gennemførelsesretsakt 
vedtaget efter rådgivningsproceduren i 
artikel 11, stk. 3. Suspensionen skal 
tilbagekaldes på samme måde, når 
Kommissionens vurdering konkluderer, at 
sagen er blevet løst."

Or. en

Ændringsforslag 266
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 c – stk. 9 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. I artikel 7c indsættes følgende stk. 9a:
"9a. Senest [et år efter dette direktivs 
ikrafttræden] forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med henblik på at revidere de 
aftaler eller frivillige ordninger, hvortil 
der er vedtaget beslutning i henhold til 
stk. 4, samt identificere bedste praksis. 
Rapporten skal baseres på de bedste 
tilgængelige data, herunder fra høringer 
af aktører, og skal baseres på de praktiske 
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erfaringer fra aftalernes eller 
ordningernes gennemførelse. Rapporten 
skal tage hensyn til de relevante 
internationalt anerkendte standarder og 
retningslinjer, herunder dem, der er 
udviklet af Den Internationale 
Standardiseringsorganisation og ISEAL-
alliancen. I forbindelse med de enkelte 
aftaler og ordninger skal rapporten bl.a. 
undersøge følgende:
– revisionernes uafhængighed, modalitet 
og hyppighed
– tilgængelighed og erfaring for så vidt 
angår den anvendte metode til 
identificering og håndtering af 
manglende overholdelse
– gennemsigtighed, navnlig hvad angår 
adgang til ordningen, tilvejebringelse af 
oversættelser til de officielle sprog i de 
lande eller regioner, som råmaterialerne 
stammer fra, samt tilvejebringelse af en 
liste over certificerede aktører, tilhørende 
certificeringer og revisionsberetninger
– inddragelse af aktører, navnlig høring 
af oprindelige og lokale samfund, i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemgangen af ordningen og under 
revisioner
– ordningens overordnede robusthed, 
navnlig hvad angår reglerne om 
akkreditering, kvalifikationer og 
revisorers uafhængighed, og de relevante 
organer under ordningen
– ordningens markedsudvikling.
Kommissionen forelægger, hvis det er 
passende i lyset af rapporten, Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til 
ændring af bestemmelserne i dette direktiv 
med hensyn til frivillige ordninger med 
henblik på at fremme bedste praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 267
Jo Leinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 c – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 7c indsættes følgende stk. 9a:
"9a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a for at 
forebygge svigagtig klassifikation af 
råmaterialer som affald, som ikke er i 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
2008/98/EF eller et tilsvarende 
affaldsforebyggelses- og -
forvaltningsprogram. Disse delegerede 
retsakter vedtages senest den 31. 
december 2015, idet man afventer, hvilke 
råmaterialer der ikke skal betragtes som 
affald i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 268
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Vugge til grav-emissioner af 
drivhusgasser fra biobrændstoffer 
beregnes med henblik på artikel 7a og 
artikel 7b, stk. 2, på følgende måde:
"a) hvor en standardværdi for besparelse 
i drivhusgasemissionen for 
biobrændstofproduktionsvejen er fastlagt i 
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del A eller B i bilag IV, og hvor el-værdien 
for de pågældende biobrændstoffer 
beregnet i henhold til bilag IV, del C, 
punkt 7, er lig med eller mindre end nul, 
og hvor de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i arealanvendelsen 
er lig nul i henhold til bilag V, del B, ved 
at anvende denne standardværdi
b) ved at anvende en faktisk værdi 
beregnet i overensstemmelse med den 
metodologi, som er fastlagt i bilag IV, del 
C, med tilføjelse af de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i 
overensstemmelse med bilag V
c) ved at anvende en værdi beregnet som 
summen af faktorerne i den formel, der er 
nævnt i bilag IV, del C, punkt 1, hvor de 
disaggregerede standardværdier i bilag 
IV, del D eller E, kan anvendes for nogle 
faktorer, og de faktiske værdier beregnet i 
overensstemmelse med den metodologi, 
der er fastlagt i bilag VI, del C, for alle 
andre faktorer, med tilføjelse af de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
overensstemmelse med bilag V."

Or. en

Ændringsforslag 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Vugge til grav-emissioner af 
drivhusgasser fra biobrændstoffer 
beregnes med henblik på artikel 7a og 
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artikel 7b, stk. 2, på følgende måde:
a) hvor en standardværdi for besparelser i 
drivhusgasemissionen for den 
pågældende produktionsvej for 
biobrændstof er fastlagt i del A eller B i 
bilag IV, og der er indregnet værdier for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
som omhandlet i bilag V, og hvor el-
værdien for de pågældende 
biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler beregnet i henhold til bilag 
V, del C, punkt 7, er lig med eller mindre 
end nul, ved at anvende denne 
standardværdi
b) ved at anvende en faktisk værdi 
beregnet i overensstemmelse med den 
metodologi, som er fastlagt i bilag IV, del 
C, eller
c) ved at anvende en værdi beregnet som 
summen af faktorerne i den formel, der er 
nævnt i bilag IV, del C, punkt 1, hvor de 
disaggregerede standardværdier i bilag 
IV, del D eller E, kan anvendes for nogle 
faktorer, og de faktiske værdier beregnet i 
overensstemmelse med den metodologi, 
der er fastlagt i bilag VI, del C, for alle 
andre faktorer, med tilføjelse af de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
overensstemmelse med bilag V."

Or. en

Ændringsforslag 270
Anne Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1, litra a), affattes således:
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a) hvor en standardværdi for besparelse i 
drivhusgasemissionen for 
produktionsvejen er fastlagt i del A eller B 
i bilag IV, og hvor el-værdien for de 
pågældende biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler beregnet i henhold 
til bilag IV, del C, punkt 7, er lig med eller 
mindre end nul, ved at anvende denne 
standardværdi, med tilføjelse af 
emissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelse som fastsat i del C, nr. 
19a, i bilag IV;"

Or. en

Begrundelse

Inddragelse af indirekte ændringer af arealanvendelse ved beregningen af drivhusgasser fra 
biobrændstof fra 2018.

Ændringsforslag 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1, litra a), affattes således:
"a) hvor en standardværdi for besparelse 
i drivhusgasemissionen for den 
pågældende produktionsvej er fastlagt i 
del A eller B i bilag IV, og hvor edl -
værdien for de pågældende 
biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler beregnet i henhold til bilag 
V, del C, punkt 7, er lig med eller mindre 
end nul, ved at anvende denne 
standardværdi"

Or. en
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Ændringsforslag 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra -a a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:
"Medlemsstaterne sikrer, at de i litra a), 
b) og c) omhandlede beregninger omfatter 
emissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i henhold til bilag V, 
hvis de er større end det maksimale 
bidrag, der er angivet i artikel 3, stk. 4, 
litra d), i direktiv 2009/28/EF."

Or. en

Begrundelse

Henvisning til inddragelsen af emissioner som følge af indirekte ændringer af 
arealanvendelse ved beregningen af drivhusgasser fra biobrændstof over loftet.

Ændringsforslag 273
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 11, stk. 3, 
beslutte, at de i stk. 3 omhandlede 
rapporter skal indeholde nøjagtige data 
med henblik på måling af 
drivhusgasemissioner, som er knyttet til 
dyrkning af afgrøder til produktion af 
biobrændstoffer, der typisk produceres i 

udgår
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disse områder, i forbindelse med artikel 
7b, stk. 2. 

Or. fr

Ændringsforslag 274
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 276
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 19 og artikel 7a, stk. 6.

Ændringsforslag 277
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 278
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale

Or. fr

Ændringsforslag 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Christa Klaß

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

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

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag 
V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, indførelse af værdier for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
hvert år i henhold til bilag V, indførelse af 
nye værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (f.eks. på råstofmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der 
kommer nye biobrændstofsråmaterialer på 
markedet, og udvikling af faktorer for 
råmaterialer af celluloseholdigt nonfood-
materiale og lignocellulosemateriale

Or. en

Begrundelse

Årlig fastsættelse af emissionsværdierne for indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Ændringsforslag 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag 
V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 

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

disaggregerede niveauer, tilføjelse af 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
revision af de kategorier, hvorunder 
biobrændstoffer tildeles nulemission som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og udvikling af faktorer 
for råmaterialer af celluloseholdigt 
nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale, under 
forudsætning af, at de delegerede 
retsakter støtter forskning i og udvikling 
af innovative teknologier og tager højde 
for den nødvendige forbedring af 
forsyningssikkerheden for 
dieselbrændstoffer, som anvendes af 
størstedelen af den europæiske bilpark.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå at skabe usikkerhed og dermed hæmme investeringerne bør det imidlertid 
understreges, at de planlagte foranstaltninger under alle omstændigheder har til formål at 
fremme forskning og udvikling i medlemsstaterne og at opfylde markedets behov, under 
hensyntagen til den europæiske bilparks særlige beskaffenhed.

Ændringsforslag 282
Sophie Auconie

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag 
V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 
disaggregerede niveauer, tilføjelse af 

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

yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
revision af de kategorier, hvorunder 
biobrændstoffer tildeles nulemission som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og udvikling af faktorer 
for råmaterialer af celluloseholdigt 
nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale. Disse delegerede 
retsakter skal så vidt muligt fremme 
udviklingen af innovative og effektive 
teknologier, som imødekommer 
miljøudfordringerne.

Or. fr

Ændringsforslag 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. For at beskytte allerede foretagne 
investeringer i anlæg, som var i drift den 
eller før den 1. juli 2014, skal de i bilag V 
til dette direktiv nævnte emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen ikke medtages i 
beregninger i henhold til stk. 1, hvad 
angår andelen af det samlede forbrug af 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder eller andre former 
for landbaserede energiafgrøder indtil 
den 31. december 2017.

Or. en

Ændringsforslag 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 285
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 286
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 7d indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 287
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\937596DA.doc 49/95 PE513.033v01-00

DA

biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C.

biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 19 og artikel 7a, stk. 6.

Ændringsforslag 288
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra c a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Stk. 8a affattes således:
"8a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10, litra a), 
vedrørende udarbejdelse af detaljerede 
specifikationer, herunder tekniske 
specifikationer, der er nødvendige for de i 
bilag IV, del C, punkt 9, fastlagte 
kategorier."

Or. es

Ændringsforslag 289
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra c b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Som stk. 8b indsættes følgende:
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"8b. Senest den 31. december 2015 
fremsætter Kommissionen et lovforslag 
om indarbejdelse af yderligere ILUC-
afbødende foranstaltninger, såsom brug 
af biprodukter, udbytteforøgelse, 
produktionseffektivitet og planteavl på 
arealer, der er taget ud af drift, ved hjælp 
af en bonus på linje med den, der allerede 
findes for biomasse fra visse arealer 
under betingelserne i bilag IV, del C, 
punkt 8."

Or. es

Ændringsforslag 290
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 98/70/EF
Artikel 8 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Artikel 8a, stk. 3, ændres således: udgår
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 10a vedrørende revisionen af 
grænsen for indholdet af MMT i 
brændstoffer i stk. 2. Denne revision 
foretages på grundlag af resultaterne af 
den vurdering, der gennemføres ved 
anvendelse af den i stk. 1 nævnte 
prøvningsmetodologi. Den kan reduceres 
til nul, hvis det er berettiget på baggrund 
af risikovurderingen. Den kan ikke 
forhøjes, medmindre det er berettiget på 
baggrund af risikovurderingen."

Or. fr

Ændringsforslag 291
Pilar Ayuso
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I artikel 9 indsættes følgende som stk. 
2a:
"2a. Kommissionen bør løbende føre 
tilsyn med biobrændstoffers præstation 
under alle årstidsbetingede forhold, som 
forekommer i EU, for at sikre, at 
kvaliteten af de biobrændstoffer, der 
anvendes i køretøjer, ikke fører til en 
forværring af emissionen af forurenende 
stoffer, CO2 eller køretøjernes generelle 
ydelse.
Kommissionen tillægges beføjelser til om 
nødvendigt at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til artikel 10a vedrørende 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling af bilag I eller II 
til dette direktiv med henblik på at indføre 
specifikke parametre, testgrænser og 
testmetoder."

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at revidere konventionelle standarder for biobrændstoffer for at sikre 
produkter af høj kvalitet til forbrugerne. Hvis det er nødvendigt, skal de vigtige parametre for 
at sikre kvaliteten af biobrændstoffer fastsættes i direktiv 98/70/EF.

Ændringsforslag 292
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I artikel 9 indsættes følgende som stk. 
2a:
"2a. Kommissionen bør løbende føre 
tilsyn med biobrændstoffers præstation 
under alle årstidsmæssige forhold, som 
forekommer i EU, for at sikre, at 
kvaliteten af de biobrændstoffer, der 
anvendes i køretøjer, ikke fører til en 
forværring af emissionen af forurenende 
stoffer, CO2 eller køretøjernes generelle 
ydelse. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
bilag I eller II til dette direktiv med 
henblik på om nødvendigt at indføre 
specifikke parametre, testgrænser og 
testmetoder."

Or. en

Begrundelse

Konventionelle standarder for biobrændstoffer bør revideres for at sikre, at produkter af høj 
kvalitet er tilgængelige for forbrugerne. Hvis det er nødvendigt, skal parametrene for at sikre 
kvaliteten af biobrændstoffer fastsættes i direktiv 98/70/EF.

Ændringsforslag 293
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 295
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Som artikel 10a indsættes: udgår
"Artikel 10a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser. 
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2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, 
stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs ikrafttræden. 
3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, 
andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, 
artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. fr
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Ændringsforslag 296
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, 
stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 
7d, stk. 5 og 7, artikel 8a, stk. 3, og artikel 
10, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra [datoen for 
ændringsretsaktens ikrafttræden].
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets standardformulering for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, stk. 
5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 7d, 

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, stk. 
5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 7d, 



PE513.033v01-00 56/95 AM\937596DA.doc

DA

stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, og artikel 
10, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

stk. 5, artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 
1, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 298
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 300
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, 
andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7,
artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-

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

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 302
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 304
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Artikel 1 affattes således:
"Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 
for fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Direktivet fastlægger 
bindende nationale mål for den samlede 
andel af energi fra vedvarende 
energikilder i det udvidede endelige 
energiforbrug […]. Det fastlægger regler 
for statistisk overførsel mellem 
medlemsstater, fælles projekter mellem 
medlemsstater og med tredjelande, 
oprindelsesgarantier, administrative 
procedurer, information og uddannelse 
samt adgang til elnettet for energi fra 
vedvarende energikilder. Det fastlægger 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler."
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Or. it

Ændringsforslag 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Artikel 2, litra e), affattes således:
"e) "biomasse": den bionedbrydelige del 
af produkter, affald og restprodukter af 
biologisk oprindelse fra landbrug 
(herunder vegetabilske og animalske 
stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier, herunder fiskeri og 
akvakultur, samt den bionedbrydelige del 
af industriaffald og kommunalt affald, 
men eksklusive dele fra skovbrug og 
andre trædele, som kan genbruges eller 
genanvendes industrielt eller økonomisk 
til videre industriel anvendelse"

Or. en

Ændringsforslag 309
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. - 1 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1a. I artikel 2 affattes litra k) således:
"k) "støtteordning": enhver form for 
instrument, ordning eller mekanisme, som 
en medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater anvender, og som fremmer 
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brugen af energi fra vedvarende 
energikilder (VE) ved enten at mindske 
omkostningerne ved denne energi, at øge 
den pris, den kan sælges til, eller ved 
gennem indførelse af en VE-forpligtelse 
eller på anden måde at øge den mængde 
af denne energiform, der købes; dette 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
investeringsstøtte, skattefritagelse eller -
nedsættelse, skatterefusion, 
støtteordninger for VE-forpligtelse, 
herunder anvendelse af grønne 
certifikater, og direkte prisstøtte, herunder 
afregningstariffer og 
præmieudbetalinger; støtteordningerne 
må ikke skabe konkurrenceforvridninger 
på råvaremarkederne i andre 
industrisektorer, der traditionelt anvender 
det samme råmateriale"

Or. fr

Ændringsforslag 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. -1 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Artikel 2, litra k), affattes således:
"k) "støtteordning": enhver form for 
instrument, ordning eller mekanisme, som 
en medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater anvender, og som fremmer 
brugen af energi fra vedvarende 
energikilder (VE) ved enten at mindske 
omkostningerne ved denne energi, at øge 
den pris, den kan sælges til, eller ved 
gennem indførelse af en VE-forpligtelse 
eller på anden måde at øge den mængde 
af denne energiform, der købes; dette 
omfatter, men er ikke begrænset til, 



PE513.033v01-00 64/95 AM\937596DA.doc

DA

investeringsstøtte, skattefritagelse eller -
nedsættelse, skatterefusion, 
støtteordninger for VE-forpligtelse, 
herunder anvendelse af grønne 
certifikater, og direkte prisstøtte, herunder 
afregningstariffer og 
præmieudbetalinger; støtteordningerne 
må ikke skabe konkurrenceforvridninger i 
råvarepriserne for andre industrisektorer, 
der traditionelt anvender den samme 
råvare"

Or. en

Ændringsforslag 311
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 312
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 313
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 indsættes som litra pa) 
(nyt):
"pa) "avancerede biobrændstoffer": 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke konkurrerer 
direkte med afgrøder til fødevarer og 
foderstoffer; bilag IX indeholder en 
ikkeudtømmende liste over avancerede 
biobrændstoffer; Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 25, litra b), 
for at tilpasse denne liste til den tekniske 
og videnskabelige udvikling."

Or. es

Ændringsforslag 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 2 indsættes følgende:
"pa) "avancerede biobrændstoffer": 
biologisk materiale, for hvilket relevante 
alternative anvendelser er forbundet med 
betydelige emissioner af metan eller 
lattergas, uden at der genereres brugbar 
energi, som defineret i bilag IX;
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b med 
henblik på tilpasning af denne oversigt til 
den videnskabelige og tekniske 
udvikling."

Or. sv

Ændringsforslag 315
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 316
Chris Davies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"pa) "kulstoffattige brændstoffer": 
brændstoffer, hvis vugge til grav-
emissioner af drivhusgasser er reduceret 
med mindst 50 % i forhold til 
minimumsstandarderne for brændstoffer 
baseret på vugge til grav-emissionerne pr. 
energienhed fra fossile brændstoffer i 
2010."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme efterspørgslen efter brændstoffer med lavt kulstofindhold.

Ændringsforslag 317
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 indsættes følgende litra:
"pa) "kulstofopsamling og anvendelse til 
transportformål": en proces, som 
opsamler kulstofholdige (CO/CO2) 
affalds- og restgasstrømme fra 
ikkevedvarende energikilder og omdanner 
dem til brændstoffer, som anvendes i 
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transportsektoren."

Or. en

Ændringsforslag 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 indsættes følgende litra:
"pa) "restprodukt fra forarbejdning": et 
stof, som ikke er det slutprodukt, der er 
det direkte formål med 
produktionsprocessen; det er ikke det 
primære mål for produktionsprocessen, 
og processen er ikke bevidst ændret for at 
producere det."

Or. en

Begrundelse

Der er flere forskellige fortolkninger af restprodukter i Europa. Af hensyn til klarheden bør 
der indføres en klar definition. Denne definition findes i Kommissionens meddelelse om den 
praktiske gennemførelse af EU's bæredygtighedsordning for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler og om regler for medregning af biobrændstoffer (2010/C 160/2).

Ændringsforslag 319
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Titlen affattes således: udgår
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"Bindende nationale mål og 
foranstaltninger for anvendelse af energi 
fra vedvarende energikilder".

Or. fr

Ændringsforslag 320
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. it

Ændringsforslag 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 323
Pilar Ayuso

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



AM\937596DA.doc 71/95 PE513.033v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. es

Ændringsforslag 324
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. fr

Ændringsforslag 325
Christa Klaß
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Begrundelse

Med hensyn til at nå de bindende nationale mål inden for anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder bør beslutningen om de nødvendige tiltag overlades til medlemsstaterne i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 326
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 327
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at nå det mål, der er omhandlet i første 
afsnit, må det maksimale fælles bidrag fra
både konventionelle og avancerede
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der er fremstillet af de i bilag IX anførte
afgrøder, ikke være større end den 
energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 3, 
stk. 4, litra d).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Ændringsforslag 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at nå det mål, der er omhandlet i første 
afsnit, må det maksimale fælles bidrag fra 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der er fremstillet af korn og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder samt energiafgrøder 
være betinget af, at råmaterialet er 
udvundet fra arealer, der forvaltes på en 
måde, der forbedrer arealets generelle 
evne til at fungere som kulstofdræn og 
beskytter jordens frugtbarhed, og må ikke 
være større end den energimængde, der 
svarer til det maksimale bidrag, der er 
angivet i artikel 3, stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 331
Paolo Bartolozzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 1 indsættes følgende litra:
"I 2020 skal mindst 3 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede biobrændstoffer. 
I 2025 skal mindst 5 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. en
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Ændringsforslag 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Første afsnit affattes således:
"4. Hver medlemsstat sikrer, at andelen af 
energi fra avancerede 
transportenergikilder inden for alle 
former for transport i 2020 mindst svarer 
til 3 % af det endelige energiforbrug på 
transportområdet i medlemsstaten."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter 10 %-målet for biobrændstoffer inden for transport med et 3 %-
mål for avancerede transportenergikilder, dvs. avancerede biobrændstoffer samt 
kulstofopsamling og anvendelse til transport (f.eks. anvendelse af uundgåelige industrielle 
affaldsgasser til mikrobiel fermentation til produktion af flydende eller gasformigt brændstof). 
Under hensyntagen til den flerdobbelte medregning giver dette et kvantitativt mål, som svarer 
til Kommissionens forslag uden at kræve brug af landbaserede afgrøder.

Ændringsforslag 333
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i) Første afsnit affattes således:
"4. Hver medlemsstat sikrer, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 8 % af det endelige 
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energiforbrug på transportområdet i 
medlemsstaten."

Or. fr

Ændringsforslag 334
Anne Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i) Første afsnit affattes således:
"4. Hver medlemsstat sikrer, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug på transportområdet i 
medlemsstaten. En medlemsstat kan 
fravige dette mål, hvis følgende 
betingelser er overholdt:
- Medlemsstaten opfylder målene i stk. 1 
og 2.
- Det samlede energiforbrug i 
medlemsstatens transportsektor overstiger 
ikke prognoserne i den nationale 
handlingsplan for vedvarende energi.
- Medlemsstaten påviser, at denne 
fravigelse gør det muligt at nå målene i 
stk. 1 og 2 med færre omkostninger, og 
forpligter sig følgelig til at forsøge at opnå 
bedre resultater end disse mål."

Or. fr

Begrundelse

Målet om 10 % vedvarende energi på transportområdet kan have negative virkninger (f.eks. 
overstimulering af agrobrændstoffer, som konkurrerer med foder og fødevarer). Det er 
relevant at give medlemsstaterne mulighed for opfylde deres mål ad alternative veje.
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Ændringsforslag 335
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 336
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Følgende afsnit indsættes efter første 
afsnit:
"I 2020 skal mindst 2 % af det endelig 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede biobrændstoffer.
I 2025 skal mindst 4 % af det endelig 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede 
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biobrændstoffer."

Or. es

Ændringsforslag 337
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i) Følgende afsnit indsættes efter første 
afsnit:
"I 2020 skal mindst 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede biobrændstoffer.
I 2025 skal mindst 4 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. fr

Ændringsforslag 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 4 ændres således: udgår
i) I litra b) tilføjes følgende:
"Denne bestemmelse berører ikke artikel 
17, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 4, litra 
d)."
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ii) Følgende litra d) tilføjes: 
"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020."
iii) Følgende litra e) tilføjes: 
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold 
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold 
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii). 
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX." 

Or. it

Begrundelse

For at kunne løse problemet vedrørende biobrændstoffers bæredygtighed ved roden er det 
nødvendigt at fjerne problemets årsag, dvs. at ophæve den bindende kvote på 10 %, der er 
fastsat i direktiv 2009/28/EF. Derudover findes der egnede og mindre problematiske 



AM\937596DA.doc 81/95 PE513.033v01-00

DA

alternativer til at reducere drivhusgasemissionerne på transportområdet, f.eks. bedre 
energieffektivitet for køretøjer eller fremme af offentlig transport (navnlig jernbanetransport).

Ændringsforslag 339
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) I litra b) tilføjes følgende: udgår
"Denne bestemmelse berører ikke artikel 
17, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 4, litra 
d)."

Or. es

Ændringsforslag 340
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) I litra b) tilføjes følgende: i) Litra b) affattes således:
"Denne bestemmelse berører ikke artikel 
17, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 4, litra 
d)."

"b) Ved beregning af tælleren, dvs. 
mængden af energi fra vedvarende 
energikilder og fra kulstofopsamling og -
anvendelse forbrugt på transportområdet, 
jf. første afsnit, skal vedvarende 
elektricitet og de typer af avancerede 
vedvarende energikilder fra råmaterialer, 
der er anført i bilag IX, og energi fra 
kulstofopsamling og -anvendelse til 
transport tages i betragtning. Denne 
bestemmelse berører ikke artikel 17, stk. 1, 
litra a), og artikel 3, stk. 4, litra d)."

Or. en
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Begrundelse

Avancerede biobrændstoffer, vedvarende elektricitet samt kulstofopsamling og anvendelse til 
transport (f.eks. anvendelse af uundgåelige industrielle affaldsgasser til mikrobiel 
fermentation til produktion af flydende eller gasformigt brændstof) ville bidrage til 3 %-målet 
for avancerede transportenergikilder.

Ændringsforslag 341
Anne Delvaux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) I litra c) affattes anden sætning
således:
"Ved beregningen af mængden af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
som er forbrugt i elkøretøjer (til 
vejtransport og anden transport), anses 
dette forbrug desuden for at være fem 
gange energiindholdet af inputtet af 
elektricitet fra vedvarende energikilder."

Or. fr

Ændringsforslag 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) litra c), anden sætning, affattes 
således:
"Ved beregningen af mængden af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
som er forbrugt i elkøretøjer til 
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vejtransport, anses dette forbrug desuden 
for at være 5 gange energiindholdet af 
inputtet af elektricitet fra vedvarende 
energikilder."

Or. en

Ændringsforslag 343
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) litra c), anden sætning, affattes 
således:
"Ved beregningen af mængden af 
elektricitet fra vedvarende energikilder,
som er forbrugt i elkøretøjer til 
vejtransport, anses dette forbrug desuden 
for at være fire gange energiindholdet af 
inputtet af elektricitet fra vedvarende 
energikilder."

Or. en

Ændringsforslag 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) litra c), anden sætning, affattes 
således:
"Ved beregningen af mængden af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
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som er forbrugt i elkøretøjer til 
vejtransport og i elektrificeret 
jernbanetransport, anses dette forbrug 
desuden for at være 2,5 gange 
energiindholdet af inputtet af elektricitet 
fra vedvarende energikilder."

Or. en

Ændringsforslag 345
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 346
Christa Klaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må
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olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020.

i) andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af de i artikel 21, stk. 2, 
anførte råmaterialer, udgøre mindst 2 % 
af det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020 og
ii) andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af fødevareafgrøder, 
udgøre mindst 8 % af det samlede 
energiforbrug.

Or. de

Begrundelse

Dobbelt og firedobbelt modregning ville føre til forvridninger på de vigtige råstofmarkeder, 
og eksisterende metoder til genbrug af råstofaffald ville blive fortrængt fra markedet. Det 
ville føre til øget affaldsproduktion og global affaldsturisme til EU.

Ændringsforslag 347
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren

i) skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer opført i bilag IX, udgøre 
mindst 2 % af det endelige energiforbrug 
inden for transport i 2020, og
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ii) skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
fødevareafgrøder, udgøre mindst 8 % [10 
%] af det endelige energiforbrug.

Or. en

Ændringsforslag 348
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må

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

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af en begrænsning på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer vil bringe det mål 
i fare, som er fastsat i direktiv 2009/28/EF, ifølge hvilket andelen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for transport i 2020 skal udgøre mindst 10 % af det endelige 
energiforbrug. Avancerede biobrændstoffer befinder sig endnu i udviklingsfasen og vil ikke 
være konkurrencedygtige på markedet inden for dette årti. Derfor er der behov for den 
særlige ordning med en andel på 2 %.
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Ændringsforslag 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren skal i) andelen af energi fra 
biobrændstoffer på listen over 
råmaterialer i del A i bilag IX og del B i 
bilag IX være mindst 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020 
og ii) andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder og sukker,
være 8 % af det endelige energiforbrug i
benzin i 2020.

Or. fr

Begrundelse

FoU bør derfor fremmes inden for samtlige sektorer med stort potentiale, enten via ordningen 
med energiindhold eller ved at opstille undermål for iblanding, som giver investorerne en 
synlighed og aktivitet, alt efter sektorernes modenhed.

Ændringsforslag 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren skal andelen af energi fra
avancerede biobrændstoffer være mindst 2 
% af det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020.
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for transport i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 351
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren skal andelen af energi fra
avancerede biobrændstoffer være mindst 2 
% af det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en begrænsning på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer vil bringe det mål 
i fare, som er fastsat i direktiv 2009/28/EF, ifølge hvilket medlemsstaterne skal sikre, at 
andelen af energi fra vedvarende energikilder inden for alle former for transport i 2020 
svarer til mindst 10 % af det endelige energiforbrug. Avancerede biobrændstoffer er stadig 
under udvikling, og ifølge en foreløbig undersøgelse foretaget af FAO vil de ikke blive fuldt 
ud kommercielle i dette årti. For at give dem adgang til markedet er det nødvendigt at skabe 
et særskilt mandat på 2 %.

Ændringsforslag 352
Paolo Bartolozzi

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

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af
råmaterialer, der er opført i bilag IX, del 
A (avancerede biobrændstoffer) være 
mindst 3 % af det endelige energiforbrug 
inden for transport i 2020.
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres 
energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 353
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra både 
konventionelle og avancerede
biobrændstoffer ikke overstige 8 % (den 
skønnede andel ved udgangen af 2011) af 
det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 354
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af korn og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder samt energiafgrøder,
må ikke overstige 3 % (den skønnede andel 
ved udgangen af 2011) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 4 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020.

Or. sv

Ændringsforslag 356
Dan Jørgensen
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder samt andre 
energiafgrøder dyrket på jord, ikke 
overstige 4 % (den skønnede andel ved 
udgangen af 2011) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, olieholdige 
afgrøder og andre energiafgrøder som 
fastsat i del A i bilag VIII, ikke overstige 7 
% (den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020.

Or. en

Begrundelse

Et problem bør ikke løses ved at skabe et andet problem. Multiplikationsfaktorer som 
foreslået for de "avancerede" biobrændstoffer kan forårsage en hastig vækst i produktionen af 
disse. Følgerne af dette for skovenes økosystemer, jordens frugtbarhed og økosystemerne er 
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på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt afklaret.

Ændringsforslag 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af
fødevareafgrøder og egentlige 
energiafgrøder, ikke overstige 5 % (den 
skønnede andel ved udgangen af 2011) af 
det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 359
Christofer Fjellner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\937596DA.doc 93/95 PE513.033v01-00

DA

Begrundelse

Konsekvensvurderingen til dette forslag anerkender, at det er vanskeligt at skønne det 
nøjagtige omfang af emissioner som følge af indirekte ændringer af arealanvendelsen. På 
grund af denne usikkerhed er det klogt at udvise forsigtighed. Én konklusion ser dog ud til at 
være mere stabil, nemlig at der er en klar forskel mellem bioethanol og biodiesel, når det 
gælder emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen. Emissioner som følge 
af indirekte ændringer i arealanvendelsen og direkte emissioner fra bioethanol er langt 
lavere, og brugen af bioethanol reducerer derfor emissionerne fra transportsektoren 
signifikant. Denne forskel bør afspejles i den aktuelle revision af direktiverne.

Ændringsforslag 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 %
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011), og andelen af vedvarende 
elektricitet anvendt inden for vej- og 
jernbanesektoren, eller brugen af 
vedvarende brændstoffer af ikkebiologisk 
oprindelse, skal være mindst 2,5 % af det 
endelige energiforbrug inden for transport i 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 361
Erik Bánki

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

iia) Som litra da) indsættes følgende:
"da) Andelen af energi fra vedvarende 
energikilder opretholdes af 
medlemsstaterne på mindst samme 
niveau, som er fastsat i første afsnit, i 
årene efter 2020."

Or. en

Begrundelse

EU's klimapolitiske mål bør udvides til perioden efter 2020. I mellemtiden fordrer 
eksisterende og nye investeringer en stabil lovramme og beskyttelse af investorernes 
berettigede forventninger.

Ændringsforslag 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) Følgende litra indsættes:
"da) Avancerede biobrændstoffer skal 
udgøre mindst 3 % af det endelige 
energiforbrug for transport 2020."

Or. sv

Ændringsforslag 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

iia) Som litra da) indsættes følgende:
"da) I 2020 skal mindst 3 % af det 
endelige energiforbrug inden for 
transport dækkes af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. en


