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Ændringsforslag 364
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. en

Ændringsforslag 365
Christa Klaß
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. de

Begrundelse

Dobbelt og firedobbelt modregning ville føre til forvridninger på de vigtige råstofmarkeder, 
og eksisterende metoder til genbrug af råstofaffald ville blive fortrængt fra markedet. Det 
ville føre til øget affaldsproduktion og global affaldsturisme til EU.
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Ændringsforslag 366
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. en

Begrundelse

Flerdobbelt medregning er statistikfusk, der vil vildlede offentligheden om de avancerede 
biobrændstoffers reelle bidrag, og som vil gå ud over 2020-klimamålene, rejse tvivl om 
målene for direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, reducere tilgængeligheden af 
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vedvarende energikilder for transportsektoren, øge EU's energiafhængighed og forsinke 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner i transportsektoren. Avancerede biobrændstoffer er 
stadig under udvikling, og ifølge en foreløbig undersøgelse foretaget af FAO vil de ikke blive 
fuldt ud kommercielle i dette årti.

Ændringsforslag 367
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 - stk. 4 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."
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Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 368
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
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IX."

Or. de

Begrundelse

Flerdobbelte medregninger er statistisk set vanskelige, fordi de fører til "virtuelle" 
biobrændstoffer og dermed skaber tvivl om EU's 2020-klimamål. Kommissionens forslag 
vildleder offentligheden om det faktiske bidrag fra avancerede biobrændstoffer, som kun 
udgør en fjerdedel af det tilsyneladende volumen. Flerdobbelte medregninger vil derfor føre 
til en stigning i anvendelsen af fossile brændstoffer inden for EU's transportsektor.

Ændringsforslag 369
Sophie Auconie

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
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Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. fr

Ændringsforslag 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra: udgår
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

Or. sv

Ændringsforslag 371
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra: udgår
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i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 372
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra: udgår
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

Or. es
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Ændringsforslag 373
Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra: udgår
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 375
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold

Or. en

Begrundelse

Der skal kun anvendes et niveau af flerdobbelt medregning, da to niveauer vil være 
problematisk med hensyn til teknologisk og konkurrencemæssig neutralitet. Hvorfor er noget 
materiale bedre end andet, og hvem skal være dommer? Hvis noget sættes til fire gange dets 
energiindhold, fjerner det incitamentet til at investere i dobbelt medregnede biobrændstoffer, 
hvilket kan gøre det vanskeligt at få tilstrækkelige mængder til at opfylde målet. To niveauer 
skaber usikkerhed blandt investorer og finansieringsydere, navnlig hvis markedet er tæt på 
eller over målet.

Ændringsforslag 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af
råmaterialer, der er anført i del A i bilag
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af
affald og restprodukter, der er anført i del 
A i bilag IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Or. en
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Ændringsforslag 377
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal kun anvendes et niveau af flerdobbelt medregning, da to niveauer vil være 
problematisk med hensyn til teknologisk og konkurrencemæssig neutralitet. Hvorfor er noget 
materiale bedre end andet, og hvem skal være dommer? Hvis noget sættes til fire gange dets 
energiindhold, fjerner det incitamentet til at investere i dobbelt medregnede biobrændstoffer, 
hvilket kan gøre det vanskeligt at få tilstrækkelige mængder til at opfylde målet. To niveauer 
skaber usikkerhed blandt investorer og finansieringsydere, navnlig hvis markedet er tæt på 
eller over målet.

Ændringsforslag 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til én gang deres energiindhold

Or. en
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Begrundelse

Råmaterialerne i del B i bilag IX skal ikke underlægges en multiplikator til 3 %-målet for 
avancerede transportenergikilder.

Ændringsforslag 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i bilag IX, sættes 
til to gange deres energiindhold med 
undtagelse af brugt madlavningsolie og 
animalske fedtstoffer

Or. en

Ændringsforslag 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold

ii) biobrændstoffer, der er udvundet af 
affald og restprodukter, der er anført i del 
B i bilag IX, sættes til to gange deres 
energiindhold

Or. en
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Ændringsforslag 381
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 1 fastlægger direktivet om vedvarende energi en fælles ramme for fremme 
af energi fra vedvarende energikilder. Der er derfor ingen grund til at medtage vedvarende 
biobrændstoffer, der er fremstillet af nonfood-råmaterialer, i dette direktiv.

Ændringsforslag 382
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til to gange deres 
energiindhold.

Or. en

Begrundelse

"Vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse" er et 
udtryk, der er svært at forstå, og det skal defineres i dette direktiv, men med henblik på 
anvendelse af dette direktiv kan de f.eks. forstås som brint eller ilt, der er fremstillet ved hjælp 
af vind- eller solenergi.
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Ændringsforslag 383
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

iii) kulstofopsamling og -anvendelse til 
transportmæssige formål sættes til fire 
gange deres energiindhold.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, er 
flyttet til del A af bilag IX, og som sådan sættes de til fire gange deres energiindhold til 
opfyldelse af 3 %-målet for avancerede transportenergikilder.

Ændringsforslag 384
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra e – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes kun til fire gange deres 
energiindhold, når der ved fremstillingen 
ikke anvendes drikkevand og/eller vand, 
der kan bruges til kunstvanding.

Or. en
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Begrundelse

Det er allerede et problem at skaffe drikkevand og vand til kunstvanding, og det bliver et af de 
største problemer på verdensplan i den nærmeste fremtid. Vandet skal derfor ikke spildes på 
utilstrækkeligt udviklede "power-to-gas"- og "power-to-liquid"-teknologier med ringe 
konversionseffektivitet.

Ændringsforslag 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Andelen af biobrændstoffer, som er 
fremstillet af lignocellulosemateriale, skal 
i 2020 udgøre mindst 1 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport.

Or. fr

Ændringsforslag 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) I 2020 skal mindst 2 % af det 
endelige energiforbrug inden for 
transport dækkes af energi fra 
biobrændstoffer, som er fremstillet af de 
råmaterialer, der står opført i bilag IX, del 
A.

Or. fr
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Ændringsforslag 387
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De materialer, der bevidst er blevet ændret 
for at blive opgjort som affald, er ikke 
taget i betragtning under rubrik i) til iii).

Or. fr

Ændringsforslag 388
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).

udgår

Or. en

Begrundelse

Er ikke nødvendig, hvis der kun er et niveau af flerdobbelt medregning.

Ændringsforslag 389
Pilar Ayuso

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

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive opgjort som affald, og de 
træffer passende foranstaltninger til 
bekæmpelse af svindel.

Or. es

Ændringsforslag 390
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres.

Or. en

Ændringsforslag 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Kommissionen indfører en procedure, 
ifølge hvilken medlemsstaterne skal sikre, 
at ingen råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af kategorierne
ii) til iii).
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Or. en

Ændringsforslag 392
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 
passende foranstaltninger, såfremt der 
konstateres svig.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 
gennem et ensartet europæisk 
registreringssystem, at de 
biobrændstoffer, der er omfattet af rubrik 
i) til iii), ikke bliver indregnet flere gange
med henblik på at nå målene som fastsat i 
nærværende artikel.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 
sporbarheden for de biobrændstoffer, der 
er omfattet af rubrik i) til iii), gennem 
affaldsforvaltningssystemet som fastsat i 
direktiv 2008/98/EF. Der er udviklet et 
lignende system for importeret affald og 
rester.

Or. fr

Ændringsforslag 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne henviser til et 
uafhængigt europæisk 
registreringssystem til kontrol af 
oprindelsen og sporbarheden af alle 
biobrændstoffer og navnlig af avancerede 
biobrændstoffer, der er anført i bilag IX, 
eller som er berettiget til et ekstra 
incitament eller til et særskilt mål på EU-
plan eller på nationalt plan: Et sådant 
register bør bestå af en enkelt database, 
der certificerer alle biobrændstofmængder 
fra deres oprindelse og frem til deres 
endelige forbrug. Registret skal tage sigte 
på at undgå upålidelige fremlæggelser af 
flere erklæringer for én og samme 
mængde i henhold til to eller flere 
nationale eller europæiske ordninger, det 
skal registrere biobrændstoffer fra deres 
oprindelse, og det skal sikre, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Or. en

Ændringsforslag 394
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne indfører et uafhængigt 
registreringssystem på europæisk plan,
som skal sikre oprindelse og sporbarhed 
for alle avancerede biobrændstoffer som 
anført i bilag IX eller berettiget til 
incitamenter. Dette register består af en 
fælles database til certificering af de 
avancerede biobrændstofmængder fra 
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oprindelse til slutforbrug.
Registret har navnlig til formål at
forhindre gentagne svigagtige 
indberetninger af de samme mængder i 
henhold til to eller flere nationale eller 
europæiske ordninger med henblik på at 
sikre biobrændstoffernes sporbarhed fra 
oprindelsen og sikre, at ingen råmaterialer 
forsætligt ændres med henblik på at blive 
omfattet af kategorierne i) til iii).

Or. fr

Ændringsforslag 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii). Kommission skal inden den 31. 
december 2017 aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af litra e) og de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har truffet for at sikre, at råmaterialer, 
der er dækket af kategorierne i) til iii), 
ikke bevidst ændres.

Or. en

Ændringsforslag 396
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 3 indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under de 
delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. en



PE513.034v01-00 24/88 AM\937597DA.doc

DA

Ændringsforslag 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX under forudsætning af, at 
tilpasningerne fremmer forskning i og 
udvikling af innovative teknologier i 
medlemsstaterne og tager højde for den 
nødvendige forbedring af 
forsyningssikkerheden for 
dieselbrændstoffer."

Or. fr

Ændringsforslag 399
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme teknologier og processer, 
der giver store drivhusgasbesparelser 
uden at forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, skal energiindholdet i 
de biobrændstoffer og flydende 



AM\937597DA.doc 25/88 PE513.034v01-00

DA

biobrændsler, der opnår besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 75 %, 
og som anvender råmaterialer, hvis 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
sættes til nul som beskrevet i bilag V, del 
B, sættes til to gange deres energiindhold 
i de nationale regnskaber.

Or. en

Ændringsforslag 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af dette punkt skal ikke 
gennemføres for specifikke restprodukter 
som fastsat i bilag IX før vedtagelsen af 
bæredygtighedskriterier på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 401
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foreslår Europa-
Parlamentet og Rådet harmoniserede 
løsninger på problemet med 
dobbelttælling, som skyldes forkert 
anvendelse af de i punkt iii) opstillede 
kriterier.
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Or. fr

Ændringsforslag 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Som litra ea) indsættes følgende:
"ea) For at nå det i nærværende stykke 
omhandlede mål kan medlemsstaterne nå 
deres andel af energi fra biobrændstoffer 
fremstillet af korn og andre stivelsesrige 
afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder 
og andre energiafgrøder dyrket på jord 
ved at øge anvendelsen af vedvarende 
energikilder fra vind-, sol-, jordvarme- og 
tidevandsenergi, som ikke er biomasse, 
såfremt de supplerer prognoserne i deres 
nationale handlingsplaner for vedvarende 
energi, jf. artikel 4, stk. 2."

Or. en

Ændringsforslag 403
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stk. 4a indsættes:
"4a. Hver medlemsstat sikrer, at andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for luftfart svarer til 2 % af det 
endelige energiforbrug i luftfartssektoren 
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senest den 31. december 2020. Denne 
reduktion skal bestå af følgende:
a) 0,5 % senest den 31. december 2016;
b) 1 % senest den 31. december 2018."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt navnligt at støtte bæredygtige biobrændstoffer i luftfartssektoren, da der ikke 
findes andre alternativer for denne transportsektor. Særskilte mål for luftfartsbiobrændstoffer 
vil hjælpe med at opnå CO2-reduktionsmålene på transportområdet. Dette mål afspejler også 
Kommissionens "flyvebaneinitiativ" med det formål at producere 2 mio. t biobrændstoffer til 
luftfartssektoren inden 2020.

Ændringsforslag 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stk. 4a indsættes:
"4a. Med henblik på at opfylde målet i 
stk. 4 skal medlemsstaterne sikre, at 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for luftfart inden 2020 
svarer til mindst 1 % af det samlede 
energiforbrug i transportsektoren."

Or. en

Begrundelse

Biobrændstoffer er det bedste middel til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i 
luftfartssektoren. Biojetbrændstoffer skal medtages i målsætningen om, at 10 % af det 
samlede energiforbrug skal stamme fra vedvarende energikilder. Der er behov for avanceret 
biobrændstofteknologi ved fremstillingen af kvalitetsbiobrændstoffer til luftfarten. I øjeblikket 
har denne form for teknologi brug for yderligere incitamenter for at sikre en større 
kommerciel produktion og anvendelse.
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Ændringsforslag 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 5 – stk. 5 – sidste punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende tilpasningen af energiindholdet 
i transportbrændstoffer, der er angivet i 
bilag III, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende tilpasningen af energiindholdet 
i transportbrændstoffer, der er angivet i 
bilag III, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 406
Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 5 – stk. 5 – sidste punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende tilpasningen af energiindholdet 
i transportbrændstoffer, der er angivet i 
bilag III, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende tilpasningen af energiindholdet 
i transportbrændstoffer, der er angivet i 
bilag III, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling. Nye værdier for energiindhold 
kan komme i betragtning i bilag III i
direktiv 2009/28/EF ved at tilføje en 
lavere brændværdi svarende til hele mark-
til-hjul-bioenergibidraget baseret på 
sunde videnskabelige principper og med 
værdier registeret med en decimal.

Or. en
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Begrundelse

De enkelte biobrændstoffer skal derfor vurderes individuelt og i forhold til deres 
bioenergimæssige ydeevne baseret på sunde videnskabelige principper.

Ændringsforslag 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I artikel 1, første afsnit, affattes den 
indledende tekst således:
"1. Uanset om råmaterialerne er dyrket 
på eller uden for Fællesskabets område, 
må energi fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler kun tages i betragtning med 
henblik på de i litra a), b) og c) 
omhandlede formål, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i stk. 2-6, og de 
ikke overskrider de bidrag, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 4, litra d):"

Or. en

Ændringsforslag 408
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I artikel 17, stk. 1, udgår afsnit 2.

Or. de
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Begrundelse

For at indføre troværdige bæredygtighedssystemer kræves der strengere og mere ensartede 
kontroller, som skal anvendes på samme måde på konventionelle og avancerede 
biobrændstoffer og i alle medlemsstater. Undtagelser for bestemte affaldstyper og reststoffer 
ville føre til, at der i særlig grad ydes støtte til biobrændstof af råmaterialer, som ikke 
opfylder bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 409
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:
"En vejledende liste over affald og 
restprodukter, der kan anvendes til 
fremstilling af biobrændstoffer, fremgår 
af bilag X. Senest den [et år efter den 
dato, hvor direktivet træder i kraft] 
udarbejder og sender Kommissionen en 
liste over affaldskoder svarende til hver af 
de i bilag X anførte afgrøder ved en 
gennemførelsesretsakt, som vedtages efter 
den i artikel 25, stk. 3, omhandlede 
rådgivningsprocedure. Disse koder skal 
svare til den harmoniserede liste over 
affald, som er fastsat i bilaget til 
Kommissionens afgørelse 2000/532/EF."

Or. en

Ændringsforslag 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:
"Energi fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder eller fra 
energiafgrøder, som tages i betragtning 
med henblik på de i litra a), b) og c) 
omhandlede formål, må ikke overstige 
5 % (den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020."

Or. en

Ændringsforslag 411
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst
35 % (men med drivhusgasemissioner på 
højst 54,47 gCO2eq/MJ).

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag vil forsinke kravet om 50 % i 2017 med et år, hvilket vil medføre en 
mindre drivhusgasbesparelse, som vil gå ud over de klimapolitiske mål i EU 2020-strategien. 
Denne bestemmelse vil desuden underminere den lovgivningsmæssige sikkerhed.
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Ændringsforslag 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

En minimumstærskel på 60 % er for høj og vil hæmme forskning og investeringer i 
nyskabende produktionsveje for avancerede biobrændstoffer, hvilket svækker 
industrialiseringspotentialet og dermed mulighederne for at afhjælpe klimaændringerne ved 
at iblande biobrændstoffer.

Ændringsforslag 413
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 

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

betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som er i drift. Et anlæg er "i drift", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 414
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Da dette direktiv tidligst træder i kraft i slutningen af 2013, er et halvt år ikke nok til at 
tilpasse den tilgængelige teknologi til direktivets krav. Desuden er industrien ikke forberedt, 
eftersom det blev fastsat i direktiv 2009/28/EF, at besparelserne i drivhusgasemissionerne 
skal være på mindst 60 % for biobrændstoffer, der er produceret i anlæg, hvor produktionen 
er startet den 1. januar 2017 eller derefter.
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Ændringsforslag 415
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 416
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med virkning fra den 1. januar 2017 skal 
den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
nævnte formål, være på mindst 50 % (men 
med drivhusgasemissioner på højst 41,9 
gCO2eq/MJ). Fra den 1. januar 2018 skal 
de pågældende besparelser i 
drivhusgasemissionerne være på mindst 
60 % (men med drivhusgasemissioner på 
højst 33,52 gCO2eq/MJ) for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
hvor produktionen er startet den 1. januar 
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2017 eller derefter.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 417
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Da dette direktiv tidligst træder i kraft i slutningen af 2013, er et halvt år ikke nok til at 
tilpasse den tilgængelige teknologi til direktivets krav. Desuden er industrien ikke forberedt, 
eftersom det blev fastsat i direktiv 2009/28/EF, at besparelserne i drivhusgasemissionerne 
skal være på mindst 60 % for biobrændstoffer, der er produceret i anlæg, hvor produktionen 
er startet den 1. januar 2017 eller derefter.

Ændringsforslag 418
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
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Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
afsnit, litra c)."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen tilstræber at få tillagt beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om 
anliggender, der påvirker hele biobrændstofindustrien. Disse anliggender bør derfor forblive 
inden for den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
afsnit, litra c)."

Or. en
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Ændringsforslag 420
Jo Leinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 421
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 5a tilføjes:
"5a. Under hensyntagen til de i stk. 1, 
litra a), b) og c), nævnte bestemmelser må 
råmaterialer, der anvendes til fremstilling 
af biobrændstoffer og biobrændsler og 
medregnes i iblandingsmålet, ikke stamme 
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fra lande, hvis dyrkningsarealer er 
omfattet af stk. 4 og 5 og har undergået 
signifikante ændringer i året for 
produktionen af råmaterialet."

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Der indsættes følgende stykke:
"5a. Ved dyrkning af råmaterialer, der 
anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, skal brakjord 
prioriteres."

Or. lt

Ændringsforslag 423
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Restprodukter fra landbrug og skovbrug afgiver næringsstoffer og forebygger jorderosion 
samt tab af biodiversitet. Hvis der fjernes alt for mange restprodukter fra landbruget 
fremkommet under høst af afgrøden, kan det undergrave disse miljøfunktioner. Deres 
tilgængelighed for fremstilling af biobrændstoffer varierer alt efter de regionale forhold.

Ændringsforslag 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies



PE513.034v01-00 40/88 AM\937597DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som stk. 5a indsættes:
"5a. Råmaterialer, der anvendes til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, skal fremstilles ved hjælp af 
bæredygtige arealforvaltningspraksisser, 
der bibeholder væksten i økosystemernes 
kulstoflagre, beskytter biodiversiteten, 
jordens fertilitet og indhold af organisk 
kulstof, forhindrer jorderosion og 
fremmer bevarelsen af vandkvaliteten, 
næringsniveauer og mineralbalancer."

Or. en

Ændringsforslag 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 6 affattes således:
"6. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c) 
omhandlede formål, og som fremstilles af 
landbrugsråmaterialer, der dyrkes i 
Fællesskabet og er tilvejebragt i 
overensstemmelse med kravene og 
standarderne i bestemmelserne i de fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
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og i overensstemmelse med 
mindstekravene for god landbrugs- og 
miljømæssig stand defineret i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009, 
overholder bæredygtighedskriterierne i 
artikel 17, stk. 3-5."

Or. en

Ændringsforslag 426
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 6 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 427
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I artikel 18 indsættes som stk. 2a:
"2a. Eurostat indsamler og offentliggør 
detaljerede handelsrelaterede oplysninger 
om biobrændstoffer produceret på basis af 
fødevareafgrøder – såsom dem baseret på 
korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukkerafgrøder og olieafgrøder. De 
tilgængelige oplysninger skal omfatte 
disaggregerede handelsoplysninger om 
både ethanol og biodiesel, eftersom de 
aktuelle oplysninger offentliggøres i 
aggregeret form og vedrører import og 
eksport af ethanol og biodiesel kombineret 
under ét oplysningssæt for mærkede 
biobrændstoffer. Oplysningerne 
vedrørende import og eksport skal 
identificere typen og mængden af 
biobrændstoffer, der importeres og 
forbruges af EU-medlemsstaterne.
Oplysningerne omfatter også
oprindelseslandet eller det land, der
eksporterer produkterne til EU.
Oplysningerne vedrørende import og 
eksport af biobrændstoffer fremstillet af 
råmaterialer eller halvforarbejdede 
produkter skal forbedres ved, at Eurostat 
indsamler og offentliggør oplysninger om 
import eller eksport af råmaterialer samt 
type og oprindelsesland, herunder internt 



AM\937597DA.doc 43/88 PE513.034v01-00

DA

handlede råmaterialer eller 
halvforarbejdede råmaterialer."

Or. en

Ændringsforslag 428
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. 2b) I artikel 18 indsættes som stk. 2b:
"2b. Eurostat indsamler og offentliggør 
detaljerede beskæftigelsesoplysninger om 
antal, varighed og lønninger forbundet 
med direkte, indirekte og afledt 
beskæftigelse som følge af EU's 
biobrændstofindustri. Kommissionen skal 
udvikle en aftalt metode til måling af job, 
som systematisk skal vurdere og overvåge 
beskæftigelsesniveauerne i 
medlemsstaterne og på EU-plan. 
Beskæftigelsestallene skal opdeles efter 
ethanol- og biodieselsektorer og clearing, 
der identificerer jobbets placering i 
biobrændstofforsyningskæden. På 
nuværende tidspunkt er data over 
biobrændstofbeskæftigelse ikke inkluderet 
i de officielle statistikker, og de 
beskæftigelsesestimater, som de politiske 
beslutningstagere har adgang til, varierer 
alt efter den tilgrundliggende definition 
eller den metode, som anvendes for den 
pågældende undersøgelse, den anvendte 
jobtællingsmetode samt i hvilket omfang 
undersøgelserne kæder 
landbrugsaktiviteter sammen med 
biobrændstofindustrien. En formel 
proces, ifølge hvilken 
beskæftigelsestallene skal understøttes af 
underliggende data og gennemsigtige 
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antagelser, ville forbedre 
tilgængeligheden af oplysninger."

Or. en

Ændringsforslag 429
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, skal indeholde 
nøjagtige data med henblik på de i artikel 
17, stk. 2, omhandlede formål eller 
godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler overholder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 
3-5. Kommissionen kan beslutte, at disse 
ordninger skal indeholde nøjagtige data til 
oplysning om foranstaltninger, der er 
truffet med henblik på bevaring af 
områder, der leverer grundlæggende 
økosystemydelser i kritiske situationer
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder og 
erosionskontrol), beskyttelse af jord, vand 
og luft, genopretning af nedbrudte arealer 
og undgåelse af overdrevent vandforbrug i 
områder, hvor der er vandknaphed, samt på 
de forhold, der er nævnt i artikel 17, stk. 7, 
andet afsnit. Kommissionen kan også med 
henblik på artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), 
anerkende områder til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udryddelsestruede 
økosystemer eller arter, der er anerkendt 
ved internationale aftaler eller er medtaget 
på lister udarbejdet af mellemstatslige 
organisationer eller Den Internationale 
Naturværnsunion.

Kommissionen kan beslutte, uden at det 
berører artikel 21a, at frivillige nationale 
og internationale ordninger, der fastsætter 
standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, skal indeholde 
nøjagtige data med henblik på de i artikel 
17, stk. 2, omhandlede formål eller 
godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler overholder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 
3-5. Kommissionen kan beslutte, at disse 
ordninger skal indeholde nøjagtige data til 
oplysning om foranstaltninger, der er 
truffet med henblik på bevaring af 
områder, der leverer grundlæggende 
økosystemydelser i kritiske situationer
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder og 
erosionskontrol), beskyttelse af jord, vand 
og luft, genopretning af nedbrudte arealer 
og undgåelse af overdrevent vandforbrug i 
områder, hvor der er vandknaphed, samt på 
de forhold, der er nævnt i artikel 17, stk. 7, 
andet afsnit. Kommissionen kan også med 
henblik på artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), 
anerkende områder til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udryddelsestruede 
økosystemer eller arter, der er anerkendt 
ved internationale aftaler eller er medtaget 
på lister udarbejdet af mellemstatslige 
organisationer eller Den Internationale 
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Naturværnsunion.

Or. en

Ændringsforslag 430
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Artikel 18, stk. 5, affattes således:
"5. Kommissionen vedtager kun 
beslutninger i henhold til stk. 4, hvis den 
pågældende aftale eller ordning opfylder 
tilstrækkelige standarder for pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig kontrol 
og sikrer en passende beskyttelse af 
tredjemands rettigheder.
Tredjemand er lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper eller andre personer, 
som er påvirket af operationerne, hvis de 
ejer eller har brugsret til de arealer, som 
råmaterialerne til fremstilling af 
biobrændstofferne og de flydende 
biobrændsler stammer fra. 
Aftalen eller ordningen opfylder kun 
standarderne i første afsnit, hvis den 
indeholder følgende krav:
a) Beskyttelse af tredjemands rettigheder
i) Forud for godkendelse af operationer 
under aftalen eller ordningen skal 
tredjemands rettigheder undersøges. 
Undersøgelsen skal dokumenteres.
ii) Der skal indhentes frit, forudgående og 
informeret samtykke fra tredjemand, 
inden operationerne påbegyndes.
iii) Tredjemands rettigheder skal 
respekteres.
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iv) Tredjemand, hvis rettigheder påvirkes 
negativt af operationerne, skal have 
passende kompensation.
b) Mindstestandarder for pålidelighed og 
uafhængig revision
v) Revisorer akkrediteres efter 
internationale standarder.
vi) Interessekonflikter mellem revisorer 
og økonomiske operatører identificeres, 
håndteres og løses i henhold til klare og 
effektive procedurer.
vii) Revisioner på stedet gennemføres 
mindst én gang om året i henhold til 
klare, dokumenterede og offentliggjorte 
procedurer. Revisioner skal 
dokumenteres.
iii) Tredjemand skal høres i forbindelse 
med revisionerne. Høringer skal 
dokumenteres.
ix) Tilfælde af manglende overholdelse 
identificeres, håndteres og løses i henhold 
til klare og effektive procedurer. Disse 
procedurer omfatter frister for 
overholdelse og regler om udelukkelse af 
enkelte operationer eller partier af 
biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler fra aftalen eller ordningen i 
tilfælde af manglende overholdelse af 
bestemmelserne inden for fristen.
c) Mindstestandarder for 
gennemsigtighed
x) Aftalen eller ordningen offentliggøres 
på en hjemmeside. Alle aftalens eller 
ordningens dele samles i et enkelt 
dokument.
xi) En liste over økonomiske aktører, som 
er omfattet af aftalen eller ordningen, 
offentliggøres på samme hjemmeside 
sammen med kopier af relevante 
certifikater.
xii) Beslutninger vedtaget af 
Kommissionen i henhold til stk. 4 
offentliggøres på samme hjemmeside.
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En oversættelse af alle de i nr. x-xii 
nævnte dokumenter gøres tilgængelig, 
navnlig for tredjemand, på de officielle 
sprog i de lande, råmaterialerne stammer 
fra.
I de i nr. i-iii og nr. viii nævnte aktiviteter 
kan tredjemand indhente bistand fra deres 
repræsentanter.
De i nr. i, vii og viii nævnte dokumenter 
opbevares i mindst fem år og er 
tilgængelige for Kommissionen efter 
anmodning.
Aftalen eller ordningen skal indeholde 
bestemmelser, som giver Kommissionen 
beføjelse til at udøve de i artikel 19, litra 
6d), 1. afsnit, omhandlede beføjelser.
Ordninger til at måle besparelsen i 
drivhusgasemissionen skal også overholde 
metodologikravene i bilag V. Lister over 
områder med høj biodiversitetsværdi, jf. 
artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), skal 
opfylde rimelige standarder for 
objektivitet og overensstemmelse med 
internationalt anerkendte standarder samt 
sikre passende ankeprocedurer."

Or. en

Ændringsforslag 431
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Artikel 18, stk. 6, affattes således:
"6. Med forbehold af stk. 6a vedtages 
beslutninger i henhold til stk. 4 i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i henhold til 
artikel 25, stk. 3, under hensyntagen til 
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udtalelserne fra offentligheden i henhold 
til stk. 6a. Med forbehold af stk. 6d er 
sådanne beslutninger gyldige i højst fem 
år.
Når Kommissionen fastslår, at en 
beslutning kan vedtages i henhold til stk. 
4, skal den offentliggøre aftalen eller 
ordningen i overensstemmelse med 
gennemsigtighedsplatformen i artikel 24. 
Alle aftalens eller ordningens dele samles 
i et enkelt dokument. Kommissionen skal 
udsende en bekendtgørelse, som opfordrer 
aktørerne til at fremsætte bemærkninger 
til aftalen eller ordningen. Fristen for 
fremsættelse af bemærkninger må ikke 
være kortere end to måneder at regne fra 
bekendtgørelsens offentliggørelse.
Kommissionen offentliggør en rapport om 
aftalen eller ordningen på 
gennemsigtighedsplatformen. 
Kommissionen kan støtte sig til ekstern 
ekspertise under udarbejdelsen af 
rapporten. Eventuelle interessekonflikter i 
forbindelse med personer, som er 
involveret i udarbejdelsen af rapporten, 
skal identificeres og løses.
Når der er vedtaget beslutning i henhold 
til stk. 4, skal aftalen eller ordningen 
offentliggøres på 
gennemsigtighedsplatformen. Alle 
aftalens eller ordningens dele samles i et 
enkelt dokument.
Beslutninger vedtaget i henhold til stk. 4 
skal angive, at enhver fysisk eller juridisk 
person kan forelægge en begrundet 
mistanke for Kommissionen i forbindelse 
med aftalens eller ordningens 
gennemførelse. Kommissionen skal svare 
inden for to måneder under angivelse af, 
om den agter at gøre yderligere.
Hvis de tilgængelige oplysninger rejser 
tvivl om, hvorvidt en aftale eller ordning, 
hvortil der er vedtaget en beslutning i 
henhold til stk. 4, fortsat opfylder kravene 
i stk. 5, vurderer Kommissionen, hvordan 
aftalen eller ordningen fungerer i praksis. 
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Til dette formål har Kommissionen 
beføjelse til at få indsigt i alle relevante 
dokumenter i forbindelse med aftalens 
eller ordningens drift.
Hvis de foreløbige beviser påviser 
alvorlige mangler i forbindelse med 
aftalen eller ordningen, skal 
Kommissionen straks suspendere den 
beslutning, der er vedtaget i henhold til 
stk. 4, ved en gennemførelsesretsakt 
vedtaget efter rådgivningsproceduren i 
artikel 25b. Suspensionen skal 
tilbagekaldes på samme måde, når 
Kommissionens vurdering konkluderer, at 
sagen er blevet løst."

Or. en

Ændringsforslag 432
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 c (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. I artikel 18 indsættes følgende som stk. 
9a:
"9a. Senest [et år efter nærværende 
direktivs ikrafttræden] forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik på at 
revidere de aftaler eller frivillige 
ordninger, hvortil der er vedtaget 
beslutning i henhold til stk. 4, samt 
identificere bedste praksis. Rapporten skal 
baseres på de bedste tilgængelige data, 
herunder fra høringer af aktører, og skal 
baseres på de praktiske erfaringer fra 
aftalernes eller ordningernes 
gennemførelse. Rapporten skal tage 
hensyn til de relevante internationalt 
anerkendte standarder og retningslinjer, 
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herunder dem, der er udviklet af Den 
Internationale 
Standardiseringsorganisation og ISEAL-
alliancen. I forbindelse med de enkelte 
aftaler og ordninger skal rapporten bl.a. 
undersøge følgende:
- Revisionernes uafhængighed, modalitet
og hyppighed.
- Tilgængelighed og erfaring for så vidt 
angår den anvendte metode til 
identificering og håndtering af 
manglende overholdelse.
– Gennemsigtighed, navnlig hvad angår 
adgang til ordningen, tilvejebringelse af 
oversættelser til de officielle sprog i de 
lande eller regioner, som råmaterialerne 
stammer fra, samt tilvejebringelse af en 
liste over certificerede aktører, tilhørende 
certificeringer og revisionsberetninger.
– Inddragelse af aktører, navnlig høring 
af oprindelige og lokale samfund, i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemgangen af ordningen og under 
revisioner.
- Ordningens overordnede robusthed, 
navnlig hvad angår reglerne om 
akkreditering, kvalifikationer og 
revisorers uafhængighed, og de relevante 
organer under ordningen.
- Ordningens markedsudvikling.
Kommissionen forelægger, hvis det er 
passende i lyset af rapporten, Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til 
ændring af bestemmelserne i dette direktiv 
med hensyn til frivillige ordninger med 
henblik på at fremme bedste praksis."

Or. en

Ændringsforslag 433
Jo Leinen
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I artikel 18 indsættes følgende som 
stk. 9a:
"9a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b for at 
forebygge svigagtig klassifikation af 
råmaterialer som affald, som ikke er i 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
2008/98/EF eller et tilsvarende 
affaldsforebyggelses- og -
forvaltningsprogram. Disse delegerede 
retsakter vedtages senest den 31. 
december 2015, idet man afventer, hvilke 
råmaterialer der ikke skal betragtes som 
affald i henhold til dette direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 434
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Besparelsen i drivhusgasemissionen i 
forbindelse med anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
beregnes med henblik på artikel 17, stk. 2, 
på følgende måde:
a) hvor en standardværdi for besparelse i 
drivhusgasemissionen for 
produktionsvejen er fastlagt i del A eller B 
i bilag IV, og hvor el-værdien for de 
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pågældende biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler beregnet i henhold 
til bilag IV, del C, punkt 7, er lig med eller 
mindre end nul, og hvor de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen er lig nul i 
overensstemmelse med bilag VIII, del B, 
ved at anvende denne standardværdi
b) ved at anvende en faktisk værdi 
beregnet i overensstemmelse med den 
metodologi, som er fastlagt i bilag V, del 
C, med tilføjelse af de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i 
overensstemmelse med bilag VIII
c) ved at anvende en værdi beregnet som 
summen af faktorerne i den formel, der er 
nævnt i bilag V, del C, punkt 1, hvor de 
disaggregerede standardværdier i bilag V, 
del D eller E, kan anvendes for nogle 
faktorer, og de faktiske værdier beregnet i 
overensstemmelse med den metodologi, 
der er fastlagt i bilag V, del C, for alle 
andre faktorer, med tilføjelse af de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
overensstemmelse med bilag VIII.”

Or. en

Ændringsforslag 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Besparelsen i drivhusgasemissionen i 
forbindelse med anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
beregnes med henblik på artikel 17, stk. 2, 
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på følgende måde:
a) hvor en standardværdi for besparelse i 
drivhusgasemissionen for den 
pågældende produktionsvej er fastlagt i 
del A eller B i bilag V, og der er indregnet 
værdier for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen som omhandlet i bilag 
VIII, og hvor el-værdien for de 
pågældende biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler beregnet i henhold 
til bilag V, del C, punkt 7, er lig med eller 
mindre end nul, ved at anvende denne 
standardværdi
b) ved at anvende en faktisk værdi 
beregnet i overensstemmelse med den 
metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, 
eller
c) ved at anvende en værdi beregnet som 
summen af faktorerne i den formel, der er 
nævnt i bilag V, del C, punkt 1, hvor de 
disaggregerede standardværdier i bilag V, 
del D eller E, kan anvendes for nogle 
faktorer, og de faktiske værdier beregnet i 
overensstemmelse med den metodologi, 
der er fastlagt i bilag V, del C, for alle 
andre faktorer bortset fra værdi eiluc, 
hvor der skal anvendes værdierne i bilag 
VIII."

Or. en

Ændringsforslag 436
Anne Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 438
Anne Delvaux, Romana Jordan
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra -aa (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 5 – sidste punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5, sidste punktum, affattes således: udgår
"Med henblik herpå tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
25b."

Or. en
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Ændringsforslag 440
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ikke et solidt videnskabeligt grundlag for faktorerne for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen som defineret i bilag VIII, og disse bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 441
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. fr

Ændringsforslag 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
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tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. en

Ændringsforslag 443
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. en

Begrundelse

Artikel 19, stk. 5, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
delegerede retsakters anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 444
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. es

Ændringsforslag 445
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 25b vedrørende tilpasningen af bilag 
VIII til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 25b vedrørende tilpasningen af bilag 
VIII til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, fastsættelsen af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for hvert 
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indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 
disaggregerede niveauer (dvs. på 
råmaterialeniveau), tilføjelse af yderligere 
værdier, hvis der i givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, og 
udvikling af faktorer for råmaterialer af 
celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale.

retsår i henhold til bilag VIII, indførelse 
af nye værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, og 
udvikling af faktorer for råmaterialer af 
celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale.

Or. en

Begrundelse

Årlig fastsættelse af værdierne for indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Ændringsforslag 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 447
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra d
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."

Or. fr

Ændringsforslag 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra d
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."
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Or. en

Ændringsforslag 449
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra e a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Følgende stykke indsættes:
"8a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende udarbejdelse af detaljerede 
specifikationer, herunder tekniske 
specifikationer, der er nødvendige for de i 
bilag V, del C, punkt 9, fastlagte 
kategorier."

Or. es

Ændringsforslag 450
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra e b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Ændringsforslag 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Artikel 21 udgår. 8. Artikel 21, stk. 2, udgår.

Or. en

Ændringsforslag 452
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Følgende nye artikel indsættes:
"Artikel 21a
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
med nulemission som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
1. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler anses i følgende tilfælde for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) konventionelle biobrændstoffer i en 
mængde, der ikke overstiger 5 % af det 



PE513.034v01-00 64/88 AM\937597DA.doc

DA

endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020 og i de efterfølgende år
b) konventionelle biobrændstoffer, der 
overstiger den definerede mængde i 
litra a), hvis de er fremstillet af biomasse 
uden indirekte ændringer i 
arealanvendelsen som defineret i 
bilag VIII
c) avancerede biobrændstoffer.
2. Kommissionen fastlægger og 
offentliggør senest den 31. december 2014 
retningslinjer for nationale ordninger for 
udstedelse af certifikater for biomasse 
uden indirekte ændringer i 
arealanvendelsen til avlerne eller 
producenterne af denne biomasse. Senest 
den 31. december 2014 forelægger hver 
medlemsstat sin nationale ordning for 
udstedelse af certifikater for biomasse 
uden indirekte ændringer i 
arealanvendelsen til avlerne eller 
producenterne af denne biomasse, og 
Kommissionen evaluerer de nationale 
ordninger, navnlig med henblik på, om de 
foranstaltninger, som medlemsstaten 
påtænker, er tilstrækkelige set i forhold til 
behovet for, at sådanne certifikater 
indarbejdes i frivillige 
bæredygtighedsordninger, der er 
godkendt af Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

Konventionelle biobrændstoffer i den mængde, der reelt fremstilles i EU, har overhovedet 
ingen indirekte ændringer i arealanvendelsen, således som Kommissionen anerkender. 
Enhver yderligere mængde konventionelt biobrændstof skal dog være fremstillet af biomasse, 
der ikke medfører virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen, som defineret i 
bilag VIII.

Ændringsforslag 453
Britta Reimers
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Artikel 22, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet 
i stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V, og dertil 
lægge de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er angivet i bilag 
VIII.

Or. en

Ændringsforslag 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Artikel 22, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet 
i stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V, og dertil 
lægge de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er angivet i bilag 
VIII.

Or. es
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Ændringsforslag 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Artikel 22, stk. 2, affattes således: 9. I artikel 22 udgår stk. 2.

"2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet 
i stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V, og dertil 
lægge de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er angivet i bilag 
VIII.

Or. en

Ændringsforslag 456
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Følgende indsættes som artikel 25b: udgår
"Artikel 25b
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
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4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 
3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 
5, 6 og 7, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].
3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på 2 måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. fr

Ændringsforslag 457
Julie Girling
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 
3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5,
6 og 7, tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 
5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 6 og 7, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [Publikationskontoret bedes indsætte 
datoen for denne ændringsretsakts
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets standardformulering for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 
3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 
5, 6 og 7, tillægges Kommissionen for en

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [datoen for dette direktivs 
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ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

ikrafttræden] med mulighed for at 
forlænge denne periode.

Or. en

Ændringsforslag 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 
3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 
6 og 7, tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 
5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. it

Ændringsforslag 460
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28(EF
Artikel 25 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, 
litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 
og 7, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, litra
oa), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra 
c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 7 og 
8, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

Or. es
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Ændringsforslag 461
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 2, litra oa), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 7 og 8, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7,
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 463
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, 
litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 6 og 
7, omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, 
litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 
og 7, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. it

Ændringsforslag 465
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, litra oa), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 7 og 8, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets anmodning.

Or. es



AM\937597DA.doc 73/88 PE513.034v01-00

DA

Ændringsforslag 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25 b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5,
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på 2 måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28(EF
Artikel 25 b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), 
tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på 2 måneder fra 
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på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 468
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Senest [et år efter direktivets ikrafttræden] 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, hvori den 
vurderer de positive og negative 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
virkninger af konventionelle og 
avancerede biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten tager 
udgangspunkt i den bedste foreliggende
videnskabelige information.
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Rapporten skal gennemgå 
biobrændstoffernes og de flydende 
biobrændslers miljømæssige virkninger 
på blandt andet drivhusgasemissionerne, 
biodiversiteten, jorden og udnyttelsen.
Rapporten skal ved vurderingen af 
biobrændstoffernes og de flydende 
biobrændslers økonomiske virkninger 
tage højde for de direkte og indirekte 
omkostninger for de europæiske 
forbrugere og skatteborgere, navnlig som 
følge af støtteordninger og 
brændstofpriser samt den arbejdsløshed, 
der hænger direkte sammen med sektoren 
for biobrændstof og flydende biobrændsel. 
Gennemgangen af biobrændstoffernes og 
de flydende biobrændslers sociale 
virkninger skal undersøge fordelingen af 
fordele og risici for tredjeparter i de 
regioner, råmaterialerne kommer fra, 
navnlig for oprindelige og lokale 
samfund. Anvendelsen og effektiviteten af 
de eksisterende bestemmelser om social 
bæredygtighed, blandt andet som fastsat i 
de anerkendte frivillige ordninger, skal 
ligeledes gennemgås.
I forbindelse med vurderingen af de 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
virkninger af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler skal rapporten tage hensyn 
til den tekniske og økonomiske 
tilgængelighed af bæredygtige 
råmaterialer og fordelene ved at omlægge 
dem fra andre anvendelser, navnlig inden 
for produktion af fødevarer og foder, til 
produkter eller som naturlige 
gødningsstoffer. Hele livscyklussen for 
konventionelle og avancerede
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
skal tages i betragtning. Brugen af fossile 
brændsler i hver fase af livscyklussen, 
navnlig til fremstilling af gødning inden 
for forarbejdning, transport og energi, 
skal analyseres med henblik på at vurdere 
udbyttet af energiinvesteringer i såvel 
konventionelle som avancerede 
biobrændstoffer og biobrændsler samt til 
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at verificere biobrændstoffers og flydende 
biobrændslers indvirkning på 
energisikkerheden.
Såfremt det er passende i henhold til 
rapporten, fremsætter Kommissionen 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en

Ændringsforslag 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler. Rapporten 
ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Kommissionen forelægger inden den 31. 
december 2015 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer
fremskridtet inden for udvikling af en 
certificeringsordning for råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsel,
som produceres med lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
og deres effektivitet med henblik på at 
anvende skønnede nulemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i beregningen af vugge 
til grav-emissioner af drivhusgasser i 
henhold til direktiv 2009/30/EF og 
2009/28/EF. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag og en undersøgelse af 
effektiviteten af incitamenterne for 
biobrændstoffer af råmaterialer, hvortil der 
ikke anvendes jordarealer, og fra nonfood-
afgrøder i henhold til artikel 3, stk. 4, litra 
d), i direktiv 2009/28/EF.

Or. en



AM\937597DA.doc 77/88 PE513.034v01-00

DA

Ændringsforslag 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, om indførelse af relevante 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer af råmaterialer, hvortil der 
ikke anvendes jordarealer, og fra nonfood-
afgrøder i henhold til artikel 3, stk. 4, litra 
d), i direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 471
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2018 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler.

Or. es

Ændringsforslag 472
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
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følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021.

Or. fr

Ændringsforslag 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten skal indeholde 
en konsekvensanalyse af 
biobrændstofproduktionens virkninger for 
de skovbaserede industrier og udbuddet af 
træ. Rapporten ledsages, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, 
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indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

der bygger på den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, om 
indførelse af bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes for at give incitament til
biobrændstoffer af råmaterialer, hvortil der 
ikke anvendes jordarealer, i henhold til 
artikel 3, stk. 4, litra d), i direktiv 
2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis 
det er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 

1. Kommissionen udarbejder i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren som omtalt i 
artikel 25, stk. 2, inden den 31. december 
2017 den bedste videnskabelige 
dokumentation for drivhusgasemissioner 
på grund af de indirekte ændringer i
arealanvendelse i forbindelse med 
produktionen af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsel.
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direktiv 2009/28/EF.
2. Kommissionen forelægger på grundlag 
af den bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation inden den 31. december 
2018 en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet, hvori der indgår en vurdering 
af adgangen til omkostningseffektive 
biobrændstoffer af råmaterialer, hvortil 
der ikke anvendes jordarealer, og 
nonfood-afgrøder inden 2020 samt 
drivhusgasemissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
tilknytning til produktion af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis 
det er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra den 1. januar 2021, og 
en undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d) og e), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 475
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste dokumentation baseret på den
videnskabelige metode inden den 31. 
december 2020 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 



PE513.034v01-00 82/88 AM\937597DA.doc

DA

effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste dokumentation baseret på den
videnskabelige metode, for at indføre 
faktorer for de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i de relevante 
bæredygtighedskriterier, som skal 
anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF. Anvendelsen af de i 
stk. 1 nævnte faktorer for de skønnede 
emissioner, som skyldes indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, på anlæg, 
der producerer biobrændstoffer og er sat i 
drift før 2017, må ikke føre til, at de 
biobrændstoffer, der produceres der, 
kategoriseres sådan, at de ikke længere 
opfylder bæredygtighedskriterierne. Det 
skal dog forudsættes, at disse 
biobrændstoffer opnår en 
emissionsbesparelse på mindst 45 %. 
Frem til udgangen af 2017 bør denne 
bestemmelse træde i kraft for alle anlæg, 
der producerer biobrændstof.

Or. de

Begrundelse

Den videnskabelige dokumentation, der benyttes til loven, skal være baseret på den 
videnskabelige metode. Ekspertudtalelser er derfor absolut nødvendige. For at ILUC-faktorer 
kan indføres i bæredygtighedskriterierne, skal det først dokumenteres, at de kan fungere på 
markedet. I så fald skal der fastlægges tilstrækkelige overgangsbestemmelser i loven.

Ændringsforslag 476
Julie Girling
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Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2018 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra den 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
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31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder.

Or. it

Ændringsforslag 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler. Rapporten 
ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at:
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bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

- begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler
- fremme forskning i og udvikling af 
innovative teknologier i medlemsstaterne 
og tage højde for den nødvendige 
forbedring af forsyningssikkerheden for 
dieselbrændstoffer.
Rapporten ledsages, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, 
der bygger på den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, for at 
indføre faktorer for de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med denne ændring er et af de tre opstillede mål at fremme en større 
markedsadgang for avancerede biobrændstoffer. Det er derfor naturligt og hensigtsmæssigt, 
at den rapport om foranstaltningernes effektivitet, som Kommissionen forelægger, også 
vedrører dette centrale aspekt af ændringen.
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Ændringsforslag 479
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende
biobrændsler. Denne rapport omfatter en 
analyse af biobrændstofproduktionens 
konsekvenser for træindustrien, 
træressourcens tilgængelighed og for de 
sektorer, der anvender biomasse.
Rapporten ledsages, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, 
der bygger på den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, for at 
indføre faktorer for de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i de relevante 
bæredygtighedskriterier, som skal 
anvendes fra 1. januar 2021, og en
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
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Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investorer skal tage højde for, at der 
stadig sker en udvikling af teknologierne 
til produktion af biobrændstoffer, og at 
der på et senere tidspunkt muligvis bliver 
indført yderligere foranstaltninger til 
afhjælpning af de negative virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love, forordninger og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest [tolv måneder efter 
dets vedtagelse]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love, forordninger og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest [to år efter dets 
vedtagelse]. De tilsender straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 482
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Det gøres 
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tilgængeligt i den konsoliderede udgave 
senest tre måneder efter dets ikrafttræden.

Or. fr


