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Ändringsförslag 226
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 98/70/EG ska ändras på följande 
sätt:

Direktiv 98/70/EG, ändrat genom 
direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009,
ska ändras på följande sätt:

Or. en

Motivering

Av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 227
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 3 ska punkt 3 ersättas med 
följande:
”3. Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörerna ser till att det på 
marknaden släpps ut bensin med en 
högsta syrehalt på 2,7 % och en högsta 
etanolhalt på 5 % fram till slutet av
2018, och får kräva att sådan bensin 
släpps ut på marknaden under längre 
tid om de anser detta nödvändigt. De ska 
se till att konsumenterna får lämplig 
information direkt vid bränslepumpen om 
andelen biodrivmedel i bensin och 
framför allt om lämplig användning av 
olika bensinblandningar. I detta 
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avseende ska 
märkningsrekommendationerna för 
EN228: 2012 följas på alla 
bränslestationer i EU.”

Or. en

Motivering

Med hänsyn till bestämmelserna i artikel 3.2 finns det ett behov att se till att den skyddade 
bensinkategorin finns tillgänglig under en längre tid för fordon som inte kan använda 
E10-bensin. Man bör också se till att konsumenterna får lämplig information direkt vid 
bränslepumpen.

Ändringsförslag 228
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 4.1 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”När den procentuella andelen FAME 
som blandas i diesel överstiger 
7 volymprocent ska medlemsstaterna se 
till att konsumenterna får lämplig 
information om andelen FAME direkt 
vid bränslepumpen.”

Or. en

Motivering

Med hänsyn till den föreslagna strykningen av artikel 21 i direktiv 2009/28/EG, förefaller det 
nödvändigt att infoga skyldigheten att märka bränslepumpar för biodiesel som innehåller mer 
än 7 procent FAME i direktiv 98/70/EG ändrat genom direktiv 2009/30/EG.

Ändringsförslag 229
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska ålägga 
leverantörerna att så gradvis som 
möjligt minska växthusgasutsläppen per 
energienhet från bränslen och energi 
under hela livscykeln med upp till 13 %
fram till den 31 december 2025, jämfört 
med den lägsta standard för bränslen 
som avses i punkt 5 b. Minskningen ska 
utgöras av följande:
a) 9 % senast den 31 december 2025.
Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörerna för att åstadkomma 
denna minskning ska uppnå följande 
mål: 2 % senast den 31 december 2014, 
och 4 % senast den 31 december 2017, 
och 6 % senast den 31 december 2020,
b) ett kompletterande mål, om inget 
annat följer av artikel 9.1 h, på 2 % 
senast den 31 december 2022, vilket ska 
uppnås genom en av eller båda följande 
metoder:
i) Leverans av energi avsedd för 
transportändamål för användning i alla 
typer av vägfordon, mobila maskiner 
som inte är avsedda för vägtransport 
(inklusive fartyg på inre vattenvägar), 
jord- och skogsbruksmaskiner och 
fritidsbåtar.
ii) Användning av teknik (inklusive 
avskiljning och lagring av koldioxid) 
som kan bidra till att minska utsläppen 
av växthusgaser per energienhet under 
hela livscykeln från det bränsle eller den 
energi som levereras.
c) Ett vägledande ytterligare mål, om 
inget annat följer av artikel 9.1 i, på 2 % 
fram till den 31 december 2022, vilket 
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ska åstadkommas genom användning av 
tillgodohavanden som förvärvas genom 
Kyotoprotokollets mekanism för ren 
utveckling på de villkor som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen, i syfte 
att få till stånd minskningar i 
bränsleleveranssektorn. Denna punkt 
ska inte påverka tillämpningen av 
metoderna i punkt 5.
Medlemsstaterna ska när de kontrollerar
efterlevnaden av leden a och b se till att 
det största bidraget från leverantörer av 
biodrivmedel som bidrar till indirekt 
ändrad markanvändning enligt bilaga V 
inte överstiger den energikvantitet som 
motsvarar det högsta bidraget i 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.

Or. en

Motivering

För att göra det lättare för bränsleleverantörer att uppnå utsläppsminskningsmålet på 
6 procent, samtidigt som man tar hänsyn till införandet av årliga utsläpp från 
kollagerförändringar orsakade av indirekt ändrad markanvändning, bör tidsfristen för 
uppfyllandet av målen ändras från 2020 till 2022, och man bör ange en tydlig väg hur man 
ska åstadkomma detta. Detta säkrar ett åttaårigt (den genomsnittliga återbetalningstiden för 
dessa anläggningar) skydd för investeringar som gjorts fram till antagandet av detta direktiv.

Ändringsförslag 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska ålägga 
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leverantörerna att så gradvis som 
möjligt minska växthusgasutsläppen per 
energienhet från bränslen och energi 
under hela livscykeln med upp till 13 %
fram till den 31 december 2025, jämfört 
med den lägsta standard för bränslen 
som avses i punkt 5 b. Minskningen ska 
utgöras av följande:
a) 9 % senast den 31 december 2025.
Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörerna för att åstadkomma 
denna minskning ska uppnå ett 
etappmål 2 % senast den 31 december 
2014, […] 4 % senast den 31 december 
2017, och 6 % senast den 
31 december 2020,
b) Ett vägledande ytterligare mål, om 
inget annat följer av artikel 9.1 h, på 
2 % fram till den 31 december 2020, 
vilket ska åstadkommas genom en av 
eller båda följande metoder:
i) Leverans av energi avsedd för 
transportändamål för användning i alla 
typer av vägfordon, mobila maskiner 
som inte är avsedda för vägtransport 
(inklusive fartyg på inre vattenvägar), 
jord- och skogsbruksmaskiner och 
fritidsbåtar.
ii) Användning av teknik (inklusive 
avskiljning och lagring av koldioxid) 
som kan bidra till att minska utsläppen 
av växthusgaser per energienhet under 
hela livscykeln från det bränsle eller den 
energi som levereras.
c) Ett vägledande ytterligare mål, om 
inget annat följer av artikel 9.1 i, på 2 % 
fram till den 31 december 2020, vilket
ska åstadkommas genom användning av 
tillgodohavanden som förvärvas genom 
Kyotoprotokollets mekanism för ren 
utveckling på de villkor som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen, i syfte 
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att få till stånd minskningar i 
bränsleleveranssektorn.
Medlemsstaterna ska när de kontrollerar 
efterlevnaden av leden a och b se till att 
det största bidraget från leverantörer av 
biodrivmedel som bidrar till indirekt 
ändrad markanvändning enligt bilaga V 
inte överstiger den energikvantitet som 
motsvarar det högsta bidraget i 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.

Or. en

Ändringsförslag 231
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska inledningen ersättas med 
följande:
”2. Medlemsstaterna ska ålägga 
leverantörerna, genom bränslen med 
låga koldioxidutsläpp, att så gradvis som 
möjligt minska växthusgasutsläppen per 
energienhet från bränslen och energi 
under hela livscykeln med upp till 10 % 
fram till den 31 december 2020, jämfört 
med den lägsta standard för bränslen 
som avses i punkt 5 b. Minskningen ska 
utgöras av följande:”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppmuntra efterfrågan på och främjandet av bränslen med låga 
koldioxidutsläpp.



AM\937596SV.doc 9/94 PE513.033v01-00

SV

Ändringsförslag 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska led a ersättas med 
följande:
”a) 6 % senast den 31 december 2020. 
Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörerna för att åstadkomma 
denna minskning ska uppnå ett etappmål 
på 4 %, senast 2018.”

Or. en

Ändringsförslag 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -aa (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) Artikel 2b ii ska ersättas med 
följande:
”ii) Användning av teknik (inklusive 
avskiljning och lagring av koldioxid eller 
avskiljning och användning av koldioxid
för transportändamål) som kan bidra till 
att minska utsläppen av växthusgaser 
per energienhet under hela livscykeln 
från det bränsle eller den energi som 
levereras.”

Or. en
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Motivering

Det finns ett avsevärt utrymme för användning av oundvikliga industriavfallsgaser (t.ex. 
koldioxid från stålproduktion) för framställning av etanol eller andra flytande bränslen för 
transporter genom en mikrobiell jäsningsprocess.

Ändringsförslag 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska följande led ca läggas 
till:
”ca) Medlemsstaterna ska se till att det 
högsta bidraget från biodrivmedel som 
har producerats av spannmål och andra 
stärkelserika grödor, socker och 
oljegrödor eller särskilda energigrödor i 
syfte att uppnå det mål som anges i första 
stycket inte ska överstiga en 
energikvantitet som motsvarar 5 %, den 
uppskattade andelen i slutet av 2011, av 
den slutliga energikonsumtionen på 
transportområdet under 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 235
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
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”Varje medlemsstat ska i enlighet med 
punkterna 2 a och 2 b se till att bidraget 
av energi från biodrivmedel som bidrar 
till indirekt ändrad markanvändning, dvs. 
de som förtecknas i bilaga V, är högst 3 % 
av den slutliga energikonsumtionen på 
transportområdet under 2020 i denna 
medlemsstat.”

Or. en

Ändringsförslag 236
Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna ska se till att det högsta 
bidraget från biodrivmedel från 
leverantörer enligt leden a och b inte 
överstiger det högsta bidraget som 
fastställs i artikel 3.4 d i 
direktiv 2009/28/EG till och med den 
31 december 2017.” 

Or. en

Motivering

Taket bör utvidgas till direktivet om bränslekvalitet fram till dess ILUC-faktorerna börjar att 
gälla, för att se till att ILUC begränsas i syfte att uppnå målet med en utsläppsminskning av 
koldioxid på 6 procent. Medlemsstaterna bör därför vara ansvariga för att se till att 
leverantörerna inte överskrider taket när de ska uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet 
om bränslekvalitet, däribland alla etappmål.

Ändringsförslag 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -ab (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) Följande punkt ska införas som 
punkt 2a:
”2a. Medlemsstaterna ska ålägga 
leverantörerna att minska 
växthusgasutsläppen per energienhet från 
bränslen och energi under hela livscykeln 
på ett linjärt sätt från 2020 för att uppnå 
en minskning på 10 % senast den 
31 december 2025, jämfört med den lägsta 
standard för bränslen som avses i 
punkt 5b.”

Or. en

Ändringsförslag 238
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas som 
punkt 5a:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas enligt 
punkt 1 får inte vara tillverkade av 
råvaror från jordbruks- eller 
skogsbruksrester, om det inte visas att 
detta inte försämrar jordbrukets och 
ekosystemens funktioner. Den mängd 
jordbruksrester som av jordbruks- och 
miljömässiga skäl måste lämnas kvar i 
marken ska fastställas på grundval av 
regionala särdrag och, i förekommande 
fall, biogeografiska särdrag på lokal nivå, 
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vilka ska omfatta, men inte begränsas till, 
markens innehåll av organiskt material, 
dess bördighet, markens mikrobiologi och 
dess vattenbindande förmåga samt 
koldioxidbindningen. Råvaror från 
jordbruksrester som producerats då en 
växt förädlats till livsmedel eller andra 
produkter ska inte omfattas av denna 
punkt. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas enligt 
punkt 1 får inte vara tillverkade av 
råvaror från skogsbruksrester, om det inte 
visas att detta inte försämrar ekosystemets 
funktioner.”

Or. en

Motivering

Jordbruksrester är en näringskälla för jordbruksplantor och skyddar mot markerosion och 
förlust av biologisk mångfald. Dessa ekologiska funktioner kan undergrävas genom 
borttagandet av överskottsvolymer av jordbruksrester som produceras under skörden. 
Skogsbruksrester är en näringskälla och skyddar mot förlust av biologisk mångfald. Dessa 
ekologiska funktioner kan undergrävas genom borttagandet av överskottsvolymer av rester, 
vilkas volym varierar på grund av olika regionala förhållanden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt 6 ska införas: utgår
”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
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enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. es

Ändringsförslag 241
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt 6 ska införas: utgår
”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
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den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 242
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. de

Motivering

Eftersom hypotesen om förändrad markanvändning inte kan verifieras vetenskapligt finns det 
ingen rimlig rättslig grund för en anmälningsplikt. Anmälningsplikten bör därför tas bort. 
Den globala markanvändningen för produktion av grönsaker har från 1989 till 2009 med en 
sammanlagd yta av 1,52 och 1,53 miljarder hektar (+ 0,96 procent) nästan inte förändrats 
alls. Medan produktionen av grönsaker under samma tidsperiod ökade med 52 procent, från 
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5,1 till 7,7 miljarder ton, ökade den globala produktionen av biodrivmedel från 12 till 
72 miljoner ton.

Ändringsförslag 243
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

”6. Drivmedelsleverantörerna ska från och 
med 2015 varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

ILUC-rapportering bör krävas från och med 2015.

Ändringsförslag 244
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 

”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
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aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln. 
Medlemsstaterna ska rapportera vidare 
uppgifterna till kommissionen.”

Or. en

Motivering

Ett rapporteringskrav för ILUC som bygger på omtvistad vetenskap kan inte motiveras. 
Därför tas rapporteringskravet bort. Att rapportera på grundval av de ILUC-värden som 
föreslagits av kommissionen skulle innebära växthusgasutsläpp från biodrivmedel som ännu 
inte har styrkts vetenskapligt. Hypotesen om indirekt förändrad markanvändning har inte 
kunnat styrkas vetenskapligt. Därför utgör den ingen lämplig grund för 
ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 245
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 5 första stycket ska första 
meningen ersättas med följande:

utgår

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på följande:”

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt 6a ska införas:
”6a. Medlemsstaterna ska se till att det 
största gemensamma bidraget från 
leverantörer av biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av spannmål 
och andra stärkelserika grödor, socker 
och oljegrödor, i syfte att uppnå målen i 
punkt 2, inte överstiger den 
energikvantitet som motsvarar det högsta 
bidraget i artikel 3.4 d i 
direktiv 2009/28/EG.”

Or. en

Ändringsförslag 247
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Artikel 7b.1 andra stycket ska strykas.

Or. de

Motivering

För att skapa tillförlitliga hållbarhetssystem krävs strängare och enhetligare kontroller som 
tillämpas på samma sätt för konventionella och avancerade biodrivmedel i alla 
medlemsstater. Särskilt undantag för särskilt avfall och särskilda restprodukter leder till att 
biodrivmedel av råvaror som inte uppfyller hållbarhetskriterierna främjas.

Ändringsförslag 248
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
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Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:
”En vägledande förteckning över avfall 
och rester som kan användas för 
produktion av biodrivmedel anges i 
bilaga V. Senast [ett år efter detta 
direktivs ikraftträdande], ska 
kommissionen upprätta en förteckning 
över avfallskoder som motsvarar var och 
en av de råvaror som förtecknas i 
bilaga V genom en genomförandeakt som 
antas i överensstämmelse med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 11.3. Dessa koder ska motsvara 
den harmoniserade förteckning över 
avfall som finns i bilagan till 
kommissionens beslut 2000/532/EG.”

Or. en

Ändringsförslag 249
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 2 ska ersättas med följande: utgår
2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de 
syften som anges i punkt 1 ska vara minst 
60 % för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 
1 juli 2014. En anläggning ska anses vara 
i drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.
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För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % 
fram till den 1 januari 2018.
De minskade växthusgasutsläppen genom 
användning av biodrivmedel ska beräknas 
i enlighet med artikel 7d.1.

Or. en

Motivering

Vi bör inte motverka användningen av biodrivmedel genom att göra hållbarhetskriterierna 
strängare tidigare än vad som anges i direktiv 2009/30/EG, eftersom alternativet till 
biodrivmedel är fossila bränslen, vilka inte har några hållbarhetskriterier. Användningen av 
biodrivmedel med mindre växthusgasutsläpp på minst 35 procent är bättre än alternativet, 
dvs. fossila bränslen.

Ändringsförslag 250
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 
1 juli 2014. En anläggning ska anses vara 
i drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen
som ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 35 % (men med 
växthusgasutsläpp som är högst 
54,47 g CO2eq/MJ).

Or. en
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Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle kravet på 50 procent till 2017 flyttas tillbaka med ett år, 
vilket skulle resultera i lägre växthusgasminskningar och därmed äventyra de klimatpolitiska 
målen för EU 2020. Denna bestämmelse skulle också göra lagstiftningen osäkrare.

Ändringsförslag 251
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 
1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift. En anläggning 
ska anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 252
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG 
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 
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1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

1 januari 2015. En anläggning ska anses 
vara i drift så snart det har förekommit 
fysisk produktion av biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 %
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 
1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 50 %
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 
1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

Or. fr

Motivering

En minimitröskel på 60 procent är för hög och kommer att avskräcka från forskning och 
investeringar i innovativa metoder för framställning av avancerade biodrivmedel, vilket 
dessutom minskar industrialiseringspotentialen och därmed målet att främja en ännu större 
marknadspenetration på marknaden för avancerade biobränslen.

Ändringsförslag 254
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % 
fram till den 1 januari 2018.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 255
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % 
fram till den 1 januari 2018.

Från och med den 1 januari 2017 ska den 
minskning av växthusgasutsläppen som 
uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 vara minst 50 % (men med 
växthusgasutsläpp som är högst 
41,9 g CO2eq/MJ). Från och med den 
1 januari 2018 ska den minskningen av 
växthusgasutsläpp vara minst 60 % (men 
med växthusgasutsläpp som är högst 
33,52 gCO2eq/MJ) för biodrivmedel och 
flytande biobränslen som framställs i 
anläggningar i vilka produktionen 
inleddes den 1 januari 2017 eller efter 
detta datum.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle kravet på 50 procent till 2017 flyttas tillbaka ett år, vilket 
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skulle resultera i lägre växthusgasminskningar och därmed äventyra EU:s klimatpolitiska mål 
för 2020. Denna bestämmelse skulle också göra lagstiftningen osäkrare.

Ändringsförslag 256
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % fram 
till den 1 januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 januari 2015 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % fram 
till den 1 januari 2018.

Or. en

Motivering

Eftersom detta direktiv kommer att träda i kraft tidigast i slutet av 2013, är ett halvår inte 
tillräckligt för att anpassa den tillgängliga tekniken till kraven i detta direktiv. Industrin är 
dessutom inte beredd, eftersom det i direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av 
direktiv 98/70/EG anges att minskningen av växthusgasutsläppen ska vara minst 60 procent
för biobränslen som produceras i anläggningar i vilka produktionen har inletts den 
1 januari 2017 eller efter detta datum.

Ändringsförslag 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användning av 

Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användning av 
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biodrivmedel ska beräknas i enlighet med 
artikel 7d.1.

biodrivmedel ska beräknas i enlighet med 
artikel 7d.1 och ska beakta de totala 
minskningarna av växthusgasutsläpp för 
biodrivmedel, med start från deras 
produktion till deras påverkan på den 
energi som används för att skapa det 
slutliga drivmedlet. Metoden för att 
åstadkomma realistiskt bedöma
minskningarna av koldioxidutsläpp från 
enskilda biodrivmedel i ett 
livscykelperspektiv bör ändras eftersom 
respektive biobränsle (i sin helhet eller 
delvis) kommer att ha olika påverkan på 
det slutliga bränslet.

Or. en

Motivering

Beräkningen av växthusgasbalansen för biodrivmedel bör omfatta produktionen av hela 
livscykelbränslet, inbegripet de efterföljande effekterna av minskade koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt 2a ska införas:
”2a. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska framställas av 
råvaror som produceras genom hållbara 
markförvaltningsmetoder som bevarar 
eller ökar ekosystemens kollager, skyddar 
den biologiska mångfalden, markens 
bördighet och organiskt kolinnehåll i 
marken, undviker markerosion, främjar 
bevarande av vattentillgångar och har 
minimal påverkan på vattnets 
tillgänglighet, kvalitet, näringsvärden och 
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mineralbalans.”

Or. en

Ändringsförslag 259
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

Motivering

Kommissionen vill få befogenhet att anta delegerade akter i frågor som påverkar hela 
biodrivmedelsindustrin och som skulle kunna undergräva jordbrukarnas och investerarnas 
berättigade förväntningar. Dessa frågor bör därför även i fortsättningen omfattas av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

Ändringsförslag 261
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 får inte 
vara framställda av råvaror från mark 
med stora kollager, dvs. mark som hade 
en av de följande ställningarna under 
eller efter januari 2008, vare sig marken 
fortsätter att ha denna ställning eller inte:

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten.
b) Övriga naturligt återskapade skogar.
c) Planterade skogar.”

Or. en
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Ändringsförslag 262
Christa Klaß

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt 5a ska införas:
”5a. Med beaktande av de bestämmelser 
som anges i artikel 7a.2 a, b och c får 
råvaror för framställning av biodrivmedel 
och biobränslen för att räknas in i målet 
för blandning i andra bränslen inte 
komma från länder vars odlade mark 
omfattas av punkterna 4 och 5 och har en 
råvaruframställning som under året har 
genomgått betydande förändringar.”

Or. de

Motivering

Mer än 70 procent av de växthusgasutsläpp som orsakas av biodrivmedel och flytande 
biobränslen har sitt ursprung i ändrad markanvändning i regnskogsområden och våtmarker. 
Biodrivmedel som framställs på grundval av denna förändrade markanvändning bör därför 
inte beaktas. På så sätt skulle man kunna minska både de växthusgasutsläpp som orsakas i 
dessa länder och de växthusgasutsläpp som uppstår till följd av indirekt ändrad 
markanvändning.

Ändringsförslag 263
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 6 – styckena 1a, 1b och 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande stycken ska läggas till i 
punkt 6:
”De biodrivmedel som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 får inte vara 



AM\937596SV.doc 29/94 PE513.033v01-00

SV

framställda av avfall eller rester om detta 
skulle undergräva tillämpningen av och 
syftena för Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och 
om upphävande av vissa direktiv.
I synnerhet de biodrivmedel som ska 
beaktas för de ändamål som avses i 
punkt 1 får inte vara framställda av avfall 
eller rester som omfattas av 
återanvändnings- och återvinningskraven 
enligt artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG 
eller av åtgärder som har antagits av 
medlemsstaterna i samband med bioavfall 
enligt artikel 22 i det direktivet.
De avfallshanteringsplaner och de 
program för förebyggande av avfall som 
har upprättats av medlemsstaterna enligt 
kapitel V i direktiv 2008/98/EG ska beakta 
användningen av avfall och rester för 
framställning av biodrivmedel.”

Or. en

Ändringsförslag 264
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 7c ska punkt 5 ersättas med 
följande:
”5. Kommissionen ska anta beslut enligt 
punkt 4 endast om det berörda avtalet 
eller systemet uppfyller lämpliga krav 
på pålitlighet, öppenhet och oberoende 
granskning samt skyddar tredje parters 
rättigheter på ett tillfredsställande sätt.
Tredje parter ska vara lokala och 
inhemska samhällen eller någon annan 
person som påverkas av driften i den mån 
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de har äganderätten till eller rätten att 
använda den mark från vilken de råvaror 
som används för att framställa 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
härrör.
Avtalet eller systemet ska inte anses 
uppfylla de krav som avses i första stycket 
om det inte innehåller följande krav:
a) Tredje parters rättigheter ska skyddas.
i) Tredje parters rättigheter ska granskas 
innan driften godkänns genom avtalet 
eller systemet. Granskningen ska 
dokumenteras.
ii) Parternas fria och informerade
samtycke ska erhållas på förhand innan 
driften inleds.
iii) Tredje parters rättigheter ska 
respekteras.
iv) De tredje parter vars rättigheter 
påverkas negativt av driften ska 
kompenseras på lämpligt sätt.
b) Minimikrav för pålitlighet och 
oberoende granskning
v) Granskarna ska auktoriseras i enlighet 
med relevanta internationella standarder.
vi) Intressekonflikter mellan granskare 
och ekonomiska aktörer ska fastställas, 
hanteras och lösas genom tydliga och 
effektiva förfaranden.
vii) Granskningar på fältet ska utföras 
minst varje år genom tydliga, 
dokumenterade och offentliggjorda 
förfaranden. Granskningarna ska 
dokumenteras.
viii) Samråd med tredje parter ska äga 
rum under granskningarna. Samråden 
ska dokumenteras.
ix) Bristande efterlevnad ska fastställas 
och lösas genom tydliga och effektiva 
förfaranden. Dessa förfaranden ska 
inbegripa tidsfrister för efterlevnad och 
enskilda verksamheter eller leveranser av 
biodrivmedel eller flytande biobränslen 
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ska uteslutas från avtalet eller systemet i 
de fall då efterlevnad inte uppnås före 
tidsfristens utlöpande.
c) Minimikrav för insyn
x) Avtalet eller systemet ska offentliggöras 
på en webbplats. Avtalets eller systemets 
alla delar kollationeras i ett enda 
dokument.
xi) En förteckning över de ekonomiska 
aktörer som omfattas av avtalet eller 
systemet ska offentliggöras på samma 
webbplats, tillsammans med relevanta 
intyg.
xii) Beslut som har antagits av 
kommissionen enligt punkt 4 ska 
offentliggöras på samma webbplats.
En översättning av alla dokument som 
avses i punkterna x–xii ska göras 
tillgänglig, i första hand för tredje parter, 
på det eller de officiella språken i de 
länder från vilka råvarorna härrör.
I de verksamheter som avses i 
punkterna i–iii och viii, får tredje parter 
bistås av sina ombud.
De dokument som avses i punkterna i, vii 
och viii ska bevaras i minst fem år och 
finnas tillgängliga för kommissionen.
Avtalet eller systemet ska inbegripa 
bestämmelser som gör det möjligt för 
kommissionen att utöva de befogenheter 
som avses i artikel 7c.6d första stycket.
Om det förekommer system för att mäta 
minskning av växthusgasutsläpp, ska 
dessa även vara förenliga med de 
metodologiska kraven i bilaga V. 
Förteckningar över de områden av stort 
värde för den biologiska mångfalden som 
avses i artikel 7b.3 b ii ska uppfylla 
lämpliga krav på objektivitet och 
överensstämmelse med internationellt 
erkända krav och innehålla lämpliga 
förfaranden för överklagande.”

Or. en
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Ändringsförslag 265
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I artikel 7c ska punkt 6 ersättas med 
följande:
”6. Om inte annat följer av punkt 6a, ska 
beslut enligt punkt 4 antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som 
avses i artikel 11.3, med beaktande av
synpunkter som har mottagits från
allmänheten enligt punkt 6a. Utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 6d, ska 
sådana beslut vara giltiga i högst fem år.
När kommissionen anser att ett beslut 
enligt punkt 4 får antas ska den 
offentliggöra avtalet eller systemet på den 
öppenhetsplattform som avses i artikel 24 
i direktiv 2009/28/EG. Avtalets eller 
systemets alla delar ska kollationeras i ett 
enda dokument. Kommissionen ska 
offentliggöra ett meddelande med en 
uppmaning till allmänheten att lämna 
synpunkter på avtalet eller systemet. 
Perioden för inlämnande av synpunkter
ska vara minst två månader från den dag 
då meddelandet offentliggörs.
Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om avtalet eller systemet på 
öppenhetsplattformen. Vid utarbetandet 
av rapporten får kommissionen beakta 
tredje parts expertkunskaper. Alla 
intressekonflikter i relation till någon 
person som deltar i utarbetandet av 
rapporten ska fastställas och lösas.
Efter antagandet av ett beslut enligt 
punkt 4 ska avtalet eller systemet 
offentliggöras på öppenhetsplattformen. 
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Avtalets eller systemets alla delar ska 
kollationeras i ett enda dokument.
Beslut enligt punkt 4 ska ange att alla 
fysiska eller juridiska personer får till 
kommissionen hänskjuta välgrundade 
farhågor om avtalets eller systemets 
funktion. Kommissionen ska svara, inom 
två månader, genom att ange om den 
avser att vidta ytterligare åtgärder.
När den tillgängliga informationen 
föranleder tvivel om huruvida ett avtal 
eller ett system med hänsyn till vilket ett 
beslut enligt punkt 4 har antagits även 
fortsättningsvis uppfyller kraven i 
punkt 5, ska kommissionen bedöma hur 
avtalet eller systemet fungerar i praktiken. 
Kommissionen ska därför få befogenhet 
att få tillgång till alla relevanta dokument 
som har utarbetats eller förvarats med 
hänsyn till avtalet eller systemet.
När så är motiverat av en preliminär 
bevisning om allvarliga brister i avtalet 
eller systemet, ska kommissionen genast 
upphäva beslutet enligt punkt 4 genom en 
genomförandeakt som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 11.3. Upphävandet ska återkallas 
på samma sätt när kommissionen 
bedömer att frågan har lösts.”

Or. en

Ändringsförslag 266
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 9a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. I artikel 7c ska följande punkt 9a 
läggas till:
”9a. Senast [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen 
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överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
översyn av avtal eller frivilliga system för 
vilka ett beslut enligt punkt 4 har antagits 
och med ett fastställande av bästa praxis. 
Rapporten ska utgå ifrån bästa 
tillgängliga information, inbegripet 
samråd med berörda parter, och ska 
grundas på praktiska erfarenheter av 
tillämpningen av avtalen eller systemen. 
Rapporten ska beakta utvecklingen av 
relevanta internationellt erkända normer 
och riktlinjer, däribland de normer och 
riktlinjer som har utarbetats av 
Internationella 
standardiseringsorganisationen och Iseal 
Alliance. Rapporten ska för varje avtal 
och system innehålla en analys av bl.a. 
följande:
– Granskningarnas oberoende, metod och 
frekvens.
– Tillgänglighet samt erfarenhet av
tillämpningen av metoder för 
fastställande och hantering av bristande 
efterlevnad.
– Öppenhet, särskilt avseende 
tillgänglighet när det gäller systemet, 
översättningar på de officiella språken i 
de länder och regioner som råvarorna 
härrör från, förteckningar över godkända 
aktörer och relaterade intyg samt 
granskningsrapporter.
– Berörda parters delaktighet, särskilt 
avseende samråd med inhemska och 
lokala samhällen vid utarbetande och 
översyn av systemet samt vid 
granskningar.
– Systemets allmänna tillförlitlighet, 
särskilt mot bakgrund av bestämmelserna
om ackrediteringen av granskare och 
relevanta systemorgan, samt deras
lämplighet och oberoende.
– Marknadsuppdatering av systemet.
Kommissionen ska, om så är lämpligt mot 
bakgrund av rapporten, överlämna ett 
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förslag till Europaparlamentet och rådet 
om ändring av bestämmelserna i detta 
direktiv med anknytning till frivilliga 
system i syfte att främja bästa praxis.”

Or. en

Ändringsförslag 267
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 7c ska följande punkt 9a 
läggas till:
”9a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
för att förhindra bedräglig klassificering 
av råvaror som avfall när denna inte är 
förenlig med artikel 4 i 
direktiv 2008/98/EG eller ett jämförbart 
program för förebyggande av avfall och 
avfallshantering. Dessa delegerade akter 
ska antas senast den 31 december 2015, 
och i avvaktan på detta ska avfall inte 
avses som råvaror i detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 268
Bas Eickhout

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

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

Or. en

Ändringsförslag 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 270
Anne Delvaux
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1a ska ersättas med följande:
”a) genom att använda normalvärdet 
när ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i delarna A 
eller B i bilaga IV och när edl-värdet för 
dessa biobränslen eller flytande 
biobränslen, som beräknas i enlighet 
med del C punkt 7 i bilaga IV, är lika 
med eller mindre än noll, med tillägg av 
utsläpp från indirekt ändrad 
markanvändning som anges i del C 
punkt 19a i bilaga IV.”

Or. en

Motivering

Inbegripande av ILUC-utsläpp vid beräkningen av utsläpp av växthusgaser från biodrivmedel
från och med 2018.

Ändringsförslag 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 1 a ska ersättas med följande:
”a) genom att använda normalvärdet 
när ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller 
B i bilaga IV och när edl-värdet för dessa 
biobränslen eller flytande biobränslen, 
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som beräknas i enlighet med del C 
punkt 7 i bilaga IV, är lika med eller 
mindre än noll,”

Or. en

Ändringsförslag 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna ska se till att de 
beräkningar som avses i punkterna a, b 
och c inbegriper utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning i enlighet med 
bilaga V när de överstiger det högsta 
bidrag som anges i artikel 3.4 d i 
direktiv 2009/28/EG.”

Or. en

Motivering

Hänvisning till inbegripande av utsläpp från indirekt ändrad markanvändning i beräkningen 
av utsläpp av växthusgaser från biodrivmedel över taket.

Ändringsförslag 273
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får, genom en 
genomförandeakt som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 11.3, besluta att de rapporter som 
avses i punkt 3 innehåller de tillförlitliga 
uppgifter som krävs för mätning av 
växthusgasutsläppen, med avseende på 
artikel 7b.2, i samband med odling av de 
råvaror för biodrivmedel som är typiska i 
de aktuella områdena.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 274
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på korrigering av de 
uppskattade typiska värdena och 
normalvärdena i delarna B och E i 
bilaga IV.

utgår

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på korrigering av de 
uppskattade typiska värdena och 
normalvärdena i delarna B och E i 
bilaga IV.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 276
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga 
V till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, 
införande av nya värden på nya 
detaljnivåer, eventuellt införande av nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden, 
översyn av de kategorier inom vilka 
biodrivmedel anses ge upphov till 
nollutsläpp i samband med indirekt 
ändrad markanvändning och utarbetande 
av faktorer för bedömning av råvaror i 
form av cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

utgår

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till skäl 19 och artikel 7a.6.

Ändringsförslag 277
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga 
V till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, 
införande av nya värden på nya 
detaljnivåer, eventuellt införande av nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden, 
översyn av de kategorier inom vilka 
biodrivmedel anses ge upphov till 
nollutsläpp i samband med indirekt 
ändrad markanvändning och utarbetande 
av faktorer för bedömning av råvaror i 
form av cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 278
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av 
bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, även genom 
ändring av de föreslagna värdena för 
indirekt ändrad markanvändning per 
grödgrupp, införande av nya värden på 
nya detaljnivåer, eventuellt införande av 
nya värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden, 
översyn av de kategorier inom vilka 
biodrivmedel anses ge upphov till 
nollutsläpp i samband med indirekt 
ändrad markanvändning och utarbetande 
av faktorer för bedömning av råvaror i 
form av cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.

utgår

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga 
V till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, 
införande av nya värden på nya 
detaljnivåer, eventuellt införande av nya 
värden för den händelse att ett nytt 

utgår
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biodrivmedel introduceras på marknaden, 
översyn av de kategorier inom vilka 
biodrivmedel anses ge upphov till 
nollutsläpp i samband med indirekt 
ändrad markanvändning och utarbetande 
av faktorer för bedömning av råvaror i 
form av cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.

Or. en

Ändringsförslag 280
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, fastställande av värden för 
indirekt ändrad markanvändning för 
respektive lagstiftningsår enligt bilaga V, 
införande av nya värden på nya 
detaljnivåer (dvs. på en råvarunivå), 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att en ny råvara för biodrivmedel 
introduceras på marknadenoch utarbetande 
av faktorer för bedömning av råvaror i 
form av cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa och 
lignin.

Or. en

Motivering

Årligt fastställande av värdena för utsläpp från indirekt ändrad markanvändning.
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Ändringsförslag 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin, på 
villkor att de delegerade akterna stöder 
forskning och utveckling avseende 
innovativa tekniker, samtidigt som hänsyn 
tas till behovet av att öka
försörjningstryggheten när det gäller 
drivmedel av dieseltyp, vilket är det 
vanligaste bränslet för den europeiska 
fordonsparken.

Or. fr

Motivering

Syftet med de planerade åtgärderna är att undvika osäkerhet som kan avskräcka från 
investeringar genom att främja forskning och utveckling i medlemsstaterna och tillgodose
marknadsbehoven, samtidigt som hänsyn tas till den europeiska fordonsparkens särdrag.
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Ändringsförslag 282
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin. De
delegerade akterna ska i största möjliga 
mån främja utvecklingen av innovativa 
och effektiva tekniker som bidrar till att 
möta miljöutmaningarna.

Or. fr

Ändringsförslag 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att skydda de investeringar som 
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redan har gjorts avseende anläggningar 
som tagits i drift den 1 juli 2014 eller före 
detta datum, ska de utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning som avses i 
bilaga V till detta direktiv inte beaktas vid 
de beräkningar som görs enligt punkt 1 
med hänsyn till den andel av den totala 
konsumtionen av biodrivmedel som 
produceras av spannmål och andra 
stärkelserika grödor, socker och 
oljegrödor eller andra typer av 
markodlade energigrödor till och med den 
31 december 2017. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av 
bilaga IV till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en
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Ändringsförslag 285
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av 
bilaga IV till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 286
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av 
bilaga IV till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 

utgår
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ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en

Motivering

Artikel 7d innehåller väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
tillämpningsområdet för delegerade akter.

Ändringsförslag 287
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga 
IV till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, bland annat genom tillägg av 
värden för ytterligare produktionskedjor 
för biodrivmedel för samma eller för andra 
råvaror och genom ändring av den metod 
som fastställs i del C.”

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av 
bilaga IV till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till skäl 19 och artikel 7a.6.

Ändringsförslag 288
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – led 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas som 
punkt 8a:
”8a. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 10a ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att fastställa 
detaljerade definitioner, inklusive 
tekniska specifikationer, som behövs för 
de kategorier som fastställs i
del C punkt 9 i bilaga IV.”

Or. es

Ändringsförslag 289
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led cb (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Följande punkt ska införas som 
punkt 8b:
”8b. Kommissionen ska senast den 
31 december 2015 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag som införlivar andra 
riskreducerande åtgärder såsom 
användning av biprodukter, ökade 
skördar, produktionseffektiviseringar och 
uppodling av mark som övergetts eller 
inte används, genom ett bidrag som liknar 
det som ges för biomassa från mark som 
uppfyller villkoren i del C punkt 8 i bilaga 
IV.”

Or. es

Ändringsförslag 290
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 98/70/EG
Artikel 8a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Artikel 8a.3 ska ändras på följande sätt: utgår
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på översyn av gränsvärdet 
för MMT-halten i bränsle enligt punkt 2. 
Översynen ska göras på grundval av 
resultaten från den bedömning som görs 
med den testmetod som avses i punkt 1. 
Gränsvärdet får sänkas till noll om detta 
är motiverat enligt riskbedömningen. 
Gränsvärdet får inte höjas om detta inte 
är motiverat enligt riskbedömningen.”

Or. fr

Ändringsförslag 291
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 9 ska följande punkt läggas 
till som punkt 2a:
”2a. Kommissionen bör ständigt granska 
biodrivmedlens prestanda under alla 
säsongsmässiga förhållanden inom hela 
EU för att se till att kvaliteten hos de 
biodrivmedel som används i fordon inte 
resulterar i ökade förorenande utsläpp, 
ökade koldioxidutsläpp eller allmänt
försämrad fordonsprestanda.
Om så är nödvändigt ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
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enligt artikel 10a för att anpassa bilaga I 
eller II till detta direktiv till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen, i syfte att 
införa särskilda parametrar, 
testgränsvärden och testmetoder.”

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att konventionella biodrivmedelsstandarder granskas för att garantera att 
konsumenterna erbjuds högkvalitativa produkter. Om så är nödvändigt bör viktiga 
parametrar för säkerställande av biodrivmedelskvaliteten fastställas i direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 292
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 9 ska följande punkt införas
som punkt 2a:
”2a. Kommissionen bör ständigt granska 
biodrivmedlens prestanda under alla 
årstidsbetingade förhållanden inom hela 
EU för att kvaliteten hos de biodrivmedel 
som används i fordon inte ska resultera i 
ökade förorenande utsläpp, ökade 
koldioxidutsläpp eller allmänt försämrad 
fordonsprestanda. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
för att anpassa bilaga I eller II till detta 
direktiv till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, i syfte att vid 
behov införa särskilda parametrar, 
testgränsvärden och testmetoder.”

Or. en
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Motivering

De konventionella biodrivmedelsstandarderna bör granskas för att garantera att 
konsumenterna erbjuds högkvalitativa produkter. Om så är nödvändigt bör parametrarna för 
säkerställande av biodrivmedelskvaliteten fastställas i direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 293
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

utgår

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassning av de 
godkända analysmetoder som avses i 
bilagorna I, II och III till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen.”

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassning av de 
godkända analysmetoder som avses i 
bilagorna I, II och III till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.”

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassning av de 
godkända analysmetoder som avses i 
bilagorna I, II och III till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.”
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Or. en

Ändringsförslag 295
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Följande artikel ska införas: utgår
”Artikel 10a
Delegeringens utövande
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. De befogenheter som avses i 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.
3. De befogenheter som avses i 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet och 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
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endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. fr

Ändringsförslag 296
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7,
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs
ikraftträdande.

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.7, 8a.3 
och 10.1 ska delegeras till kommissionen 
för en period på fem år från och med 
[dagen för denna ändringsakts
ikraftträdande]. Kommissionen ska 
avlägga en rapport om befogenheten att 
anta delegerade akter senast nio månader 
före femårsperiodens slut. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

I enlighet med parlamentets standardordalydelse om delegerade akter.
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Ändringsförslag 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

2. De befogenheter som avses i 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 298
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.7, 7d.8a, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. es
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Ändringsförslag 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket och 7d.1a, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 300
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.7, 7d.8, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. es
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Ändringsförslag 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. De befogenheter som avses i 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 302
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.7, 8a.3 
och 10.1 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om 
återkallelse innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
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påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 
7d.7, 8a.3 och 10.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet och rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 304
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5,
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.7, 7d.8, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
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rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader om Europaparlamentet eller
rådet så begär.

rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5,
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
8a.3 och 10.1 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.1a, 
7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Artikel 1 ska ersättas med följande:
Genom detta direktiv upprättas en 
gemensam ram för främjande av energi 
från förnybara energikällor. Det anger 
bindande nationella mål för totala 
andelen energi från förnybara 
energikällor av den slutliga 
energianvändningen (brutto) […]. Det 
innehåller bestämmelser om statistiska 
överföringar mellan medlemsstaterna, 
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gemensamma projekt mellan 
medlemsstaterna och med tredjeländer, 
ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden, information och utbildning 
samt tillträde till elnätet för energi från 
förnybara energikällor. I direktivet 
fastställs dessutom hållbarhetskriterier 
för biodrivmedel och flytande 
biobränslen.”

Or. it

Ändringsförslag 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led -1 (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Artikel 2 e i ska ersättas med följande:
”e) biomassa: den biologiskt 
nedbrytbara delen av produkter, avfall 
och restprodukter av biologiskt 
ursprung från jordbruk (inklusive 
material av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung), skogsbruk och därmed 
förknippad industri inklusive fiske och 
vattenbruk, liksom den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall, men undantaget avfall 
från skogsbruk och annat träavfall som 
kan återanvändas industriellt eller 
ekonomiskt eller återvinnas för nya 
industriella ändamål.”

Or. en
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Ändringsförslag 309
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led - 1a (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Artikel 2 k ska ersättas med följande:
”k) stödsystem: varje instrument, system 
eller mekanism som en medlemsstat eller 
en grupp av medlemsstater tillämpar 
och som främjar användning av energi 
från förnybara energikällor genom att 
minska kostnaden för denna energi, öka 
försäljningspriset eller öka 
försäljningsvolymen av sådan köpt 
energi, genom införande av kvoter för 
energi från förnybara energikällor. 
Detta omfattar, men är inte begränsat 
till, investeringsstöd, skattebefrielser 
eller skattelättnader, 
skatteåterbetalningar, stödsystem med 
kvoter för energi från förnybara 
energikällor, inklusive system med 
gröna certifikat, samt system med direkt 
prisstöd, däribland inmatningspriser 
och stödutbetalningar. Stödsystemen får 
inte snedvrida marknaden genom att 
påverka priserna på råvaror som 
traditionellt används av andra 
industrisektorer.”

Or. fr

Ändringsförslag 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led -1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Artikel 2 k ersättas med följande:
”k) stödsystem: varje instrument, system 
eller mekanism som en medlemsstat eller 
en grupp av medlemsstater tillämpar 
och som främjar användning av energi 
från förnybara energikällor genom att 
minska kostnaden för denna energi, öka 
försäljningspriset eller öka 
försäljningsvolymen av sådan köpt 
energi, genom införande av kvoter för 
energi från förnybara energikällor. 
Detta omfattar, men är inte begränsat 
till, investeringsstöd, skattebefrielser 
eller skattelättnader, 
skatteåterbetalningar, stödsystem med 
kvoter för energi från förnybara 
energikällor, inklusive system med 
gröna certifikat, samt system med direkt 
prisstöd, däribland inmatningspriser 
och stödutbetalningar. Stödsystemen får 
inte snedvrida marknaden genom att 
påverka priserna på råvaror som 
traditionellt används av andra 
industrisektorer.”

Or. en

Ändringsförslag 311
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande led införas:
”pa) biomassa som inte medför indirekt 
ändring av markanvändningen: biomassa 
som uppfyller något av de kriterier som 
anges i bilaga VIII,”
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Or. en

Ändringsförslag 312
Erik Bánki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 2 ska följande led pb införas:
”pb) konventionellt biodrivmedel: 
biodrivmedel som består av vegetabiliska 
oljor eller biodrivmedel som framställts 
från stärkelse (oavsett om det är avfall 
eller ej, vegetabilisk olja (oavsett om det 
är avfall eller ej, animaliskt fett (oavsett 
om det är avfall eller ej) eller socker.”

Or. en

Ändringsförslag 313
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande led pa införas: 
”pa) avancerade biodrivmedel: 
biodrivmedel som framställs från råvaror 
som inte direkt konkurrerar med 
livsmedel och foderodlingar. I bilaga IX 
finns en icke uttömmande förteckning
över avancerade biodrivmedel. 
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 25b anta delegerade 
akter i syfte att anpassa denna 
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förteckning till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.”

Or. es

Ändringsförslag 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande punkt införas:
”pa) avancerade biodrivmedel: biologiskt 
material för vilket relevant alternativ 
användning är förknippad med betydande 
utsläpp av metan eller lustgas utan att det 
genereras användbar energi enligt 
definition i bilaga IX. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 25b i syfte att anpassa denna 
förteckning till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.8

Or. sv

Ändringsförslag 315
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1c (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I artikel 2 ska följande led pc införas:
”pc) avancerat biodrivmedel: 
biodrivmedel som allmänt betecknas som 
”andra generationen” eller som ”tredje 
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generationen” och som inte innehåller 
några konventionella biodrivmedel. 
Biodrivmedel som framställts från
cellulosamaterial som ingår i 
konventionella grödor eller i biprodukter 
från konventionella 
biodrivmedelsprocesser ska anses utgöra
avancerade biodrivmedel.”

Or. en

Ändringsförslag 316
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande led pa läggas 
till:
”pa) drivmedel med lågt kolinnehåll: 
drivmedel vars utsläpp av växthusgaser 
under hela livscykeln är minst 50 % lägre 
än den lägsta standard för drivmedel som 
baseras på utsläppen av växthusgaser 
under hela livscykeln per energienhet 
från fossila drivmedel 2010.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppmuntra efterfrågan på och främjandet av drivmedel med lågt kolinnehåll.

Ändringsförslag 317
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande led pa införas:
”pa) avskiljning och användning av 
koldioxid för transportändamål: en 
process för att binda avfall och avgaser 
med ett högt kolinnehåll 
(kolmonoxid/koldioxid) från ej förnybara 
energikällor och omvandla dem till 
drivmedel som används inom 
transportsektorn.”

Or. en

Ändringsförslag 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande led pa införas:
”pa) restprodukt från bearbetning: ett 
ämne som inte är den eller de 
slutprodukter som är det direkta syftet 
med produktionsprocessen. Den är inte ett 
huvudsyfte med produktionsprocessen och 
processen har inte avsiktligt ändrats för 
att producera den.”

Or. en

Motivering

Det finns flera definitioner av restprodukter inom EU. En tydlig definition måste därför 
infogas i texten. Denna definition anges i kommissionens meddelande om det praktiska 
genomförandet av EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel och flytande biobränslen och om 
beräkningsregler för biodrivmedel (2010/C 160/2).
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Ändringsförslag 319
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Titeln ska ersättas med följande: utgår
”Bindande nationella mål och åtgärder 
för användningen av energi från 
förnybara energikällor”

Or. fr

Ändringsförslag 320
Britta Reimers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

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

Or. it

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

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

Ändringsförslag 323
Pilar Ayuso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

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

Or. es

Ändringsförslag 324
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

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

Or. fr

Ändringsförslag 325
Christa Klaß

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. de

Motivering

För att uppnå de bindande nationella övergripande målen för användning av energi från 
förnybara källor bör besluten om de åtgärder som behövs för detta överlåtas till 
medlemsstaterna i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 326
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som utgår
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andra stycket:
”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. de

Motivering

Ändringar av gällande rättsakter bör inte leda till en diskriminering av vissa biodrivmedel. 
Det bör vara möjligt att utan förbehåll uppnå det ursprungliga målet på en andel av 
10 procent biodrivmedel år 2020 genom användning av alla biodrivmedel. En begränsning 
för första generationens biodrivmedel skulle ifrågasätta redan gjorda investeringar och 
hämma företagens innovationskraft.

Ändringsförslag 327
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från både konventionella och 
avancerade biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av de råvaror 
som anges i bilaga IX inte vara större än 
en energikvantitet som motsvarar det 
största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Or. en

Motivering

Ett gemensamt mål för både konventionella och avancerade biodrivmedel bör övervägas.
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Ändringsförslag 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sv

Ändringsförslag 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket ska det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av spannmål, 
andra stärkelserika grödor, socker, 
oljegrödor och energigrödor vara 
beroende av att råvarorna utvinns från 
mark som förvaltas på ett sätt som 
förbättrar markens samlade förmåga att 
binda koldioxid och skyddar markens 
fertilitet, och får inte vara större än en 
energikvantitet som motsvarar det största 
bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Or. en
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Ändringsförslag 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 331
Paolo Bartolozzi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:
”År 2020 ska minst 3 % av den slutliga 
energianvändningen inom 
transportsektorn utgöras av energi från 
avancerade biodrivmedel. År 2025 ska 
minst 5 % av den slutliga 
energianvändningen inom 
transportsektorn utgöras av energi från 
avancerade biodrivmedel.”
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Or. en

Ändringsförslag 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led -i (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Första stycket ska ersättas med 
följande:
”4. Varje medlemsstat ska se till att 
andelen energi från avancerade 
transportenergikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst
3 % av den slutliga energianvändningen 
i transporter i medlemsstaten.”

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget ersätts målet för biodrivmedel på 10 procent med ett mål på 
3 procent för avancerade transportenergikällor, dvs. avancerade biodrivmedel och bindning 
och användning av koldioxid för transportändamål (t.ex. genom att oundvikliga rökgaser från 
industrin genom mikrobiell fermentering används för att producera flytande eller gasformiga 
drivmedel). Om man beaktar allt som räknas in är detta mål ungefär likvärdigt med det i 
kommissionens förslag, men utan att det krävs användning av markbaserade grödor.

Ändringsförslag 333
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt -i (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Första stycket ska ersättas med 
följande:
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”4. Varje medlemsstat ska se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor inom alla transportsätt är 
minst 8 % av den totala 
energianvändningen inom 
medlemsstatens transportsektor 2020.”

Or. fr

Ändringsförslag 334
Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt -i (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Första stycket ska ersättas med 
följande:
”4. Varje medlemsstat ska se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor när det gäller alla 
transportsätt är minst 10 % av den 
totala energianvändningen inom 
medlemsstatens transportsektor 2020.
En medlemsstat kan avvika från detta mål 
om följande villkor uppfylls:
- Medlemsstaten uppnår de mål som 
fastställs i punkterna 1 och 2.
- Den totala energianvändningen i 
medlemsstatens transportsektor 
överskrider inte de prognoser som 
förutses i den nationella handlingsplanen 
för energi från förnybara energikällor.
- Medlemsstaten kan visa att denna 
avvikelse gör det möjligt att uppnå de 
fastställda målen i punkterna 1 och 2 till 
en lägre kostnad och åtar sig följaktligen 
att försöka överskrida dessa mål.”

Or. en
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Motivering

Målet på 10 procent förnybar energi i transporter kan få negativa effekter (t.ex. en 
överstimulering av jordbruksbränslena, som då börjar konkurrera med 
livsmedelsproduktionen). Medlemsstaterna bör kunna uppfylla sina mål på ett alternativt sätt.

Ändringsförslag 335
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt -i (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Första stycket ska ersättas med 
följande:
”4. Varje medlemsstat ska se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor inom alla transportsätt är 
minst 10 % av den totala 
energianvändningen inom 
transportsektorn, och att andelen energi 
från förnybara energikällor i bensin 2020 
är minst 10 % av den totala 
energianvändningen i bensin 2020 i 
medlemsstaten i fråga.”

Or. fr

Ändringsförslag 336
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – stycke c - led -i (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – led 4 – stycke 1a och 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande stycken ska införas efter 
första stycket:
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”År 2020 ska minst 2 % av 
transportsektorns slutliga 
energianvändning komma från 
avancerade biodrivmedel.
År 2025 ska minst 4 % av 
transportsektorns slutliga 
energianvändning komma från 
avancerade biodrivmedel.”

Or. es

Ändringsförslag 337
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt -i (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – styckena 1 a och 1 b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande stycken ska införas efter 
första stycket:
”År 2020 ska minst 2 % av 
transportsektorns totala
energianvändning komma från 
avancerade biodrivmedel.
År 2025 ska minst 4 % av 
transportsektorns totala
energianvändning komma från 
avancerade biodrivmedel.”

Or. fr

Ändringsförslag 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 4 ska ändras på följande sätt: c) Punkt 4 ska utgå.
i) I led b ska följande läggas till:
”Detta led påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”
ii) Följande led ska införas:
”d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 5 % (beräknad 
andel i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.”
iii) Följande led ska införas:
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll. 
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll. 
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii. 
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”
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Or. it

Motivering

För att lösa problemet med hållbarheten för biodrivmedel måste man eliminera orsaken till 
det, dvs. upphäva den obligatoriska kvoten på 10 procent som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Det finns andra, mindre problematiska alternativ för att minska 
utsläppen av växthusgaser i transportsektorn, till exempel att öka fordonens energieffektivitet 
eller främja kollektivtrafiken (framför allt järnvägen).

Ändringsförslag 339
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – stycke c - led i
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I led b ska följande läggas till: utgår
”Detta led påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

Or. es

Ändringsförslag 340
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led i
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I led b ska följande läggas till: i) Led b ska ersättas med följande:
”Detta led påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

”b) Vid beräkningen av täljaren, dvs. 
användningen av energi från förnybara 
energikällor och från koldioxidbindning 
och koldioxidanvändning (CCU) i 
transporter och i enlighet med första 
stycket, ska de typer av avancerad 
förnybar energi som kommer från de 
råvaror som anges i bilaga IX, förnybar el 
och energi från koldioxidbindning och 
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koldioxidanvändning (CCU) för 
transportändamål beaktas. Detta led 
påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

Or. en

Motivering

Avancerade biodrivmedel, förnybar el och bindning och användning av koldioxid för 
transportändamål (t.ex. genom att oundvikliga rökgaser från industrin genom mikrobiell 
fermentering används för att producera flytande eller gasformiga drivmedel) skulle bidra till 
att uppnå målet på 3 procent när det gäller avancerade transportenergikällor.

Ändringsförslag 341
Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt ia (ny)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led c – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I led c ska andra meningen ersättas 
med följande:
”Vid beräkningen av användningen av el 
från förnybara energikällor i eldrivna 
fordon (både sådana som är avsedda att 
användas på väg och sådana som inte är 
det), ska denna användning dessutom 
anses ha 5 gånger energiinnehållet från 
tillförseln av el från förnybara 
energikällor.”

Or. fr

Ändringsförslag 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ia (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led c– andra meningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I led c ska andra meningen ersättas 
med följande:
”Vid beräkningen av användningen av el 
från förnybara energikällor i eldrivna 
vägfordon, ska denna användning 
dessutom anses ha 5 gånger
energiinnehållet från tillförseln av el 
från förnybara energikällor.”

Or. en

Ändringsförslag 343
Bas Eickhout

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I led c ska andra meningen ersättas 
med följande:
”Vid beräkningen av användningen av el 
från förnybara energikällor i eldrivna 
vägfordon, ska denna användning 
dessutom anses ha 4 gånger
energiinnehållet från tillförseln av el 
från förnybara energikällor.”

Or. en

Ändringsförslag 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ia (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led c – andra meningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I led c ska andra meningen ersättas 
med följande:
”Vid beräkningen av användningen av el 
från förnybara energikällor i eldrivna 
vägfordon och elektrifierade tåg, ska 
denna användning dessutom anses ha 
2,5 gånger energiinnehållet från 
tillförseln av el från förnybara 
energikällor.”

Or. en

Ändringsförslag 345
Pilar Ayuso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Ändringsförslag 346
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska

i) andelen biodrivmedel som framställts 
från de råvaror som anges i artikel 21.1 
vara minst 2 % av den totala
energianvändningen i transporter 2020, och
ii) andelen biodrivmedel som framställts 
från livsmedelsgrödor vara minst 8 % av 
den totala energianvändningen.

Or. de

Motivering

Genom att använda uppräkningskoefficienterna 2 och 4 skulle man åstadkomma 
snedvridningar på de viktiga råvarumarknaderna och befintliga metoder för återvinning av 
avfall från råvaror skulle trängas ut från marknaden. Följden skulle bli ökad 
avfallsproduktion och global avfallsturism i riktning mot EU.

Ändringsförslag 347
Britta Reimers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska

i) andelen biodrivmedel som framställts 
från de råvaror som anges i bilaga IX vara 



PE513.033v01-00 86/94 AM\937596SV.doc

SV

minst 5 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter 2020, och

ii) andelen biodrivmedel som framställts 
från livsmedelsgrödor vara minst 8 % 
[10 %] av den slutliga 
energianvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 348
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska 

i) andelen biodrivmedel som framställts 
från de råvaror som anges i bilaga IX vara 
minst 2 % av den totala
energianvändningen i transporter 2020, och

ii) andelen biodrivmedel som framställts 
från livsmedelsgrödor vara minst 8 % av 
den totala energianvändningen.

Or. de

Motivering

Om man inför en gräns på 5 procent för första generationens biodrivmedel riskerar man att 
inte nå målet i direktiv 2009/28/EG om att andelen energi från förnybara källor inom 
transportsektorn ska motsvara minst 10 procent av den totala energianvändningen
senast 2020. Avancerade biodrivmedel är fortfarande under utveckling och kommer inte att 
vara mogna för marknaden under detta årtionde. En separat reglering av en andel på 
2 procent är därför nödvändig.
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Ändringsförslag 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) För beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren bör i) andelen energi från
biodrivmedel från förteckningen över 
råvaror i del A respektive del B i bilaga IX 
vara minst 2 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020 och 
ii) andelen energi från biodrivmedel som 
framställts från spannmål och andra 
stärkelse- och sockerrika grödor vara 
högst 8 % av den totala 
energianvändningen i bensin 2020.

Or. fr

Motivering

Forskning och utveckling inom alla kedjor med stor potential bör främjas, antingen genom 
systemet med energiinnehåll eller genom att fastställa delmål för blandning som ger 
investerarna insyn och incitament, i förhållande till kedjornas mognad.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen avancerade
biodrivmedel minst vara 2 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 351
Erik Bánki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen avancerade
biodrivmedel vara minst 2 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. en

Motivering

Införandet av en gräns på 5 procent för första generationens biodrivmedel skulle äventyra det 
mål som anges i direktiv 2009/28/EG, enligt vilket medlemsstaterna ska se till att andelen 
energi från förnybara energikällor inom alla typer av transporter 2020 är minst 10 procent
av deras slutliga energianvändning. Avancerade biodrivmedel är fortfarande under 
utveckling och kommer enligt en studie av FAO inte att bli kommersiellt bärkraftiga under 
detta decennium. För att skapa en marknad för dem är det nödvändigt att införa en särskild 
gräns på 2 procent.

Ändringsförslag 352
Paolo Bartolozzi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 

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

del A i bilaga IX  (avancerade 
biodrivmedel) vara minst 3 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.
Biodrivmedel i del B i bilaga IX ska anses 
ha ett dubbelt så högt energiinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 353
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen både konventionella 
och avancerade biodrivmedel högst vara
8 % (beräknad andel i slutet av 2011) av 
den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. en

Motivering

Ett gemensamt mål för både konventionella och avancerade biodrivmedel bör beaktas.

Ändringsförslag 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 

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

socker, olje- och energigrödor ska högst 
vara 3 % (beräknad andel i slutet av 2011) 
av den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från oljegrödor högst vara 4 %
(beräknad andel i slutet av 2011) av den 
totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. sv

Ändringsförslag 356
Dan Jørgensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker, oljegrödor 
och andra markodlade energigrödor högst 
vara 4 % (beräknad andel i slutet av 2011) 
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energianvändningen i transporter 2020. av den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, oljegrödor och andra 
energigrödor som anges i del A i bilaga 
VIII shögst vara 7 % (beräknad andel i 
slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. en

Motivering

Ett problem bör inte lösas på bekostnad av ett annat problem. Multipliceringsfaktorer som 
föreslås för ”avancerade” biodrivmedel kan leda till att produktionen av dessa skenar när det 
ännu inte står klart vilka följder detta kan få för skogarnas ekosystem, markens fertilitet och 
ekosystemen.

Ändringsförslag 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 359
Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I den konsekvensbedömning som åtföljer detta förslag erkänns svårigheten att beräkna den 
exakta utsläppsmängden till följd av indirekt ändrad markanvändning. På grund av denna 
osäkerhet är det klokt att vara försiktig. En slutsats tycks emellertid vara ganska säker: det 
finns en tydlig skillnad mellan bioetanol och biodiesel när det gäller utsläpp till följd av 
indirekt ändrad markanvändning. Utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning och 
direkta utsläpp av bioetanol är mycket lägre, så användningen av bioetanol minskar 
utsläppen från transportsektorn betydligt. Denna skillnad bör framgå i ändringen av 
direktiven.

Ändringsförslag 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 5 % (beräknad andel 
i slutet av 2011) och andelen förnybar el i 
väg- och tågtransporter eller 
användningen av förnybara drivmedel av 
icke-biologiskt ursprung ska vara minst
2,5 % av den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 361
Erik Bánki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Följande led da ska införas:
”da) Medlemsstaterna ska se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor åtminstone ligger på den 
nivå som anges i det första stycket under 
åren efter 2020.”

Or. en

Motivering

EU:s klimatpolitiska mål bör förlängas till att gälla under perioden efter 2020. Befintliga och 
nya investeringar kräver samtidigt att det finns ett stabilt regelverk och ett skydd av deras 
berättigade förväntningar.
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Ändringsförslag 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Följande led ska införas:
”da) Avancerade biodrivmedel ska stå för 
minst 3 % av den slutgiltiga
energianvändningen för 
transporter 2020.”

Or. sv

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Följande led da ska införas:
”da) Bidraget från avancerade 
biodrivmedel ska utgöra minst 3 % av den 
slutliga energianvändningen i 
transporter 2020.”

Or. en


