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Ändringsförslag 364
Britta Reimers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX”.

Or. en



PE513.034v01-00 4/88 AM\937597SV.doc

SV

Ändringsförslag 365
Christa Klaß

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. de

Motivering

Dubbel- och fyrdubbelberäkningar skulle leda till en snedvridning av de viktiga 
råvarumarknaderna, och existerande metoder för återvinning av råvaruavfall skulle trängas 
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undan från marknaden. Följden skulle bli en ökad avfallsproduktion och en global 
avfallsturism till EU.

Ändringsförslag 366
Erik Bánki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX”.

Or. en
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Motivering

Multipelberäkning är ett statistiskt knep som skulle vilseleda allmänheten när det gäller 
avancerade biodrivmedels verkliga bidrag och skulle äventyra klimatmålen för 2020 och 
målen i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG, minska förnybara energikällors tillgänglighet 
inom transportsektorn, öka EU:s energiberoende och skjuta upp minskningen av 
växthusgasutsläpp inom transportsektorn. Avancerade biodrivmedel är fortfarande under 
utveckling, och enligt en förberedande studie utförd av FAO kommer de inte att vara ute på 
marknaden under detta årtionde.

Ändringsförslag 367
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
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att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. de

Motivering

Ändringar i den gällande rättsakten bör inte leda till att vissa biodrivmedel diskrimineras. Att 
räkna den senaste generationens biodrivmedel flera gånger skulle dessutom leda till att 
10 procent-målet för 2020 luckras upp.

Ändringsförslag 368
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
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korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. de

Motivering

Statistiskt sett ger multipelberäkningar upphov till svårigheter eftersom de leder till uppkomst 
av ”virtuella” biodrivmedel och därmed ett ifrågasättande av EU:s klimatmål för 2020. 
Europeiska kommissionens förslag vilseleder allmänheten i fråga om den faktiska andel som 
de avancerade biodrivmedlen bidrar med, vilken tydligen endast uppgår till en fjärdedel av 
den antagna volymen. Multipelberäkningar skulle alltså leda till en ökad användning av 
fossila bränslen inom EU:s transportsektor.

Ändringsförslag 369
Sophie Auconie

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
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Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. fr

Ändringsförslag 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska gälla för bidragen från olika 
råvaror:

utgår

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. sv
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Ändringsförslag 371
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

utgår

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. en

Motivering

Multipelberäkning är inget effektivt redskap i uppnåendet av målen i detta direktiv och bör 
därför tas bort från direktivet.

Ändringsförslag 372
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – stycke c - led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

utgår
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i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. es

Ändringsförslag 373
Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

utgår

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 375
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger
så stort som deras energiinnehåll.

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger
så stort som deras energiinnehåll.

Or. en

Motivering

Endast en nivå av multipelberäkning bör tillämpas eftersom två nivåer skulle bli 
problematiskt med avseende på teknik och konkurrensneutralitet. Varför är vissa material 
bättre än andra, och vem avgör detta? Fyrdubbel beräkning hindrar investerare att investera 
i biodrivmedel som räknas dubbelt, och risken är att man inte uppnår tillräckliga volymer för 
att nå målet. Två nivåer skapar osäkerhet bland investerare och finansiärer, särskilt när 
marknaden är nära eller över målet.
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Ändringsförslag 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de avfall och rester som 
anges i bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 377
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

utgår

Or. en

Motivering

Endast en nivå av multipelberäkning bör tillämpas eftersom två nivåer skulle bli 
problematiskt med avseende på teknik och konkurrensneutralitet. Varför är vissa material 
bättre än andra, och vem avgör detta? Fyrdubbel beräkning hindrar investerare att investera 
i biodrivmedel som räknas dubbelt, och risken är att man inte uppnår tillräckliga volymer för 
att nå målet. Två nivåer skapar osäkerhet bland investerare och finansiärer, särskilt när 
marknaden är nära eller över målet.
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Ändringsförslag 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara lika stort 
som deras energiinnehåll.

Or. en

Motivering

Råvarorna i bilaga IX del B bör inte beräknas multipelt på vägen mot målet på 3 procent
avancerade energikällor inom transportsektorn.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX ska anses vara två gånger så stort 
som deras energiinnehåll, med undantag 
för använd matolja och animaliska fetter.

Or. en

Ändringsförslag 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de avfall och rester som 
anges i bilaga IX del B ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 381
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt artikel 1 i direktivet om förnybar energi upprättas det genom det direktivet ”en 
gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor”. Det finns därför ingen 
anledning att detta direktiv ska omfatta bränslen som framställs av icke-förnybara 
energiråvaror.

Ändringsförslag 382
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
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Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara två gånger så stort 
som deras energiinnehåll.

Or. en

Motivering

”Förnybara flytande och gasformiga biobränslen av icke-biologiskt ursprung” är en term 
som är svår att förstå och som bör ges en definition i detta direktiv, men för detta direktivs 
syften skulle detta kunna tolkas som till exempel väte eller syre som producerats med hjälp av 
vind- eller solenergi.

Ändringsförslag 383
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

iii) Bidraget från avskiljning av koldioxid 
och användning för transportsyften ska 
anses vara fyra gånger så stort som deras 
energiinnehåll.

Or. en

Motivering

Förnybara flytande och gasformiga biobränslen av icke-biologiskt ursprung har flyttats till 
bilaga IX del A, och deras bidrag till målet på 3 procent avancerade energikällor inom 
transport anses därför vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

Ändringsförslag 384
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så stort 
som deras energiinnehåll.

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska endast anses vara fyra gånger 
så stort som deras energiinnehåll om icke 
drickbart vatten och/eller vatten som inte 
kan användas för bevattning används vid 
produktionen av dessa.

Or. en

Motivering

Dricksvatten och vatten som används för bevattning är redan ett problem och kommer inom 
en snar framtid att vara ett av de största globala problemen. Det bör inte slösas på 
outvecklad teknik där energi omvandlas till gasformiga och flytande bränslen med låg 
omvandlingsgrad.

Ändringsförslag 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Den del av biodrivmedel som 
framställs från råvaror som innehåller 
både cellulosa och lignin måste utgöra 
minst 1 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 1 – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) Den del av biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
del A i bilaga IX ska stå för minst 2 % av 
den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 387
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De material som avsiktligt har ändrats för 
att anses utgöra avfall ingår inte i 
led i−iii.

Or. fr

Ändringsförslag 388
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 

utgår
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omfattas av kategorierna i–iii.

Or. en

Motivering

Detta är inte nödvändigt om det bara finns en nivå av multipelberäkning.

Ändringsförslag 389
Pilar Ayuso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att kunna 
räknas som restprodukter och vidta 
lämpliga åtgärder för att bekämpa 
bedrägeri.

Or. es

Ändringsförslag 390
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras.

Or. en
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Ändringsförslag 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Kommissionen kommer att föreslå ett 
förfarande genom vilket medlemsstaterna
ska säkra att inga råvaror avsiktligt 
manipuleras för att omfattas av 
kategorierna ii–iii.

Or. en

Ändringsförslag 392
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
åtgärder vidtas när bedrägeri uppdagas.

I syfte att följa de mål som anges i denna 
artikel ska medlemsstaterna och 
kommissionen genom ett gemensamt 
europeiskt registersystem se till att de 
biodrivmedel som ingår i led i–iii inte 
beaktas flera gånger.
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
se till att de biodrivmedel som anges i 
led i–iii kan spåras med hjälp av det 
system för avfallshantering som anges i 
direktiv 2008/98/EG. Ett liknande system 
ska utvecklas för importerat avfall och 
importerade rester.
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Or. fr

Ändringsförslag 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska vända sig till ett 
oberoende europeiskt registreringssystem 
för att verifiera ursprunget och 
spårbarheten hos alla biodrivmedel och 
särskilt de avancerade biodrivmedel som 
anges i bilaga IX eller biodrivmedel som 
är kvalificerade för extra incitament eller 
särskilda mål på EU-nivå eller nationell 
nivå. Ett sådant register kan bestå av en 
enda databas som registrerar alla 
biodrivmedelsvolymer från deras 
ursprung till deras slutliga konsumtion. 
Syftet med registret är att undvika 
opålitliga multipla anmälningar av 
samma volymer under två eller flera 
nationella eller europeiska system, att 
registrera biodrivmedel från deras 
ursprung och att säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Or. en

Ändringsförslag 394
Corinne Lepage

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

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska på europeisk nivå 
införa ett oberoende registreringssystem 
för att se till att alla de avancerade 
biodrivmedel som anges i bilaga IX eller 
sådana som är berättigade till incitament 
kan härledas till sitt ursprung och spåras. 
Registret ska bestå av en unik databas 
som möjliggör certifiering av volymer av 
avancerade biodrivmedel från deras 
ursprung till slutanvändning. Registret 
syftar särskilt till att undvika bedrägliga 
dubbelberäkningar av samma volymer 
enligt två eller flera nationella eller 
europeiska system, att säkerställa att 
biodrivmedel kan spåras från sitt 
ursprung och att se till att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Or. fr

Ändringsförslag 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii. Kommissionen ska före 
den 31 december 2017 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av led e samt om de 
åtgärder som medlemsstaterna har 
vidtagit för att säkerställa att råvaror som 
omfattas av kategorierna i–iii inte ändras 
avsiktligt.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 3 innehåller väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
tillämpningsområdet för delegerade akter.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 



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

SV

direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.”

direktiv. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta genomförandeakter enligt 
artikel25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. en

Ändringsförslag 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direktiv. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX, under 
förutsättning att forskning om och 
utveckling av innovativ teknik främjas i 
medlemsstaterna och att behovet av 
förbättrad försörjning av dieselbränslen 
tryggas.

Or. fr

Ändringsförslag 399
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja teknik och processer som 
bidrar till minskade utsläpp av 
växthusgaser utan att orsaka indirekt 
ändrad markanvändning, ska 
energiinnehållet i de biodrivmedel och 
flytande biobränslen som minskar 
utsläppen av växthusgaser med minst 
75 % och som använder råvaror vars 
beräknade indirekta ändrade 
markanvändning anses vara noll enligt 
beskrivningen i del B i bilaga V anses 
vara två gånger så stort. 

Or. en

Ändringsförslag 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska enligt bilaga IX inte 
tillämpas på särskilda rester förrän 
hållbarhetskriteriet har antagits på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 401
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
förslag till harmoniserade lösningar på 
problemet med bedrägerier och dubbel 
bokföring till följd av bristfällig 
tillämpning av de kriterier som anges i 
led iii.

Or. fr

Ändringsförslag 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Följande led ska införas:
”ea) För att uppfylla målet i denna punkt 
kan medlemsstaterna uppfylla 
energikvoten från biodrivmedel som 
produceras från spannmål och andra 
stärkelserika grödor, sockerarter, 
oljegrödor och andra landbaserade 
energigrödor genom ökningar i förnybar 
energi som inte kommer från biomassa, 
till exempel vindkraft, solkraft, geotermisk 
energi eller tidvattenenergi, om de läggs 
till i deras nationella handlingsplaner 
under artikel 4.2.”

Or. en

Ändringsförslag 403
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)
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Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas:
”4a. Alla medlemsstater ska se till att 
andelen energi från förnybara källor 
inom luftfart motsvarar 2 % av den 
slutliga energiförbrukningen inom 
luftfartssektorn. Minskningen ska utgöras 
av följande:
a) 0,5 %, senast den 31 december 2016.
b) 1 %, senast den 31 december 2018.”

Or. en

Motivering

Det är särskilt viktigt att stödja hållbara biodrivmedel inom luftfartssektorn, eftersom det inte 
finns några alternativ för denna transportsektor. Särskilda mål för drivmedel inom luftfart 
kommer att bidra till att uppnå målet för koldioxidminskningar inom transportsektorn. Detta 
mål speglar också Europeiska kommissionens initiativ ”Flight path” som har som mål att 
producera 2 miljoner ton biodrivmedel till luftfartssektorn före 2020.

Ändringsförslag 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas:
”4a. För att uppnå målet i punkt 4 ska 
medlemsstaterna se till att andelen 
förnybar energi inom luftfart motsvarar 
1 % av den totala energiförbrukningen 
inom transportsektorn före 2020.”

Or. en
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Motivering

Biodrivmedel är det bästa verktyget för att minska utsläppen av växthusgaser inom 
luftfartssektorn. Biodrivmedel bör inte tas med i målet på 10 procent för den totala 
energiförbrukningen från förnybara källor. Avancerad biodrivmedelsteknik är nödvändig i 
produktionen av biodrivmedel av hög kvalitet inom luftfart. För tillfället behöver denna teknik 
ytterligare incitament för att öka den kommersiella produktionen och upptagningen.

Ändringsförslag 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 5.5 – andra meningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 25 b med 
avseende på anpassning av energiinnehållet 
i de transportdrivmedel som anges i 
bilaga III till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
genomförandeakter enligt artikel 25 b med 
avseende på anpassning av energiinnehållet 
i de transportdrivmedel som anges i 
bilaga III till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 406
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 5.5 – andra meningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 25 b med 
avseende på anpassning av energiinnehållet 
i de transportdrivmedel som anges i 
bilaga III till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
genomförandeakter enligt artikel 25 b med 
avseende på anpassning av energiinnehållet 
i de transportdrivmedel som anges i 
bilaga III till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen. Nya värden 
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för energiinnehåll kan bli aktuella i 
bilaga III i direktiv 2009/28/EG genom att 
lägga till lägre värmevärde som motsvarar 
bidraget från bioenergi genom hela 
produktionskedjan, baserat på sunda 
vetenskapliga principer med värden som 
har en exakthet på en decimal.

Or. en

Motivering

Därför ska varje enskilt biodrivmedel bedömas utifrån sitt eget värde och utifrån sin 
bioenergiprestanda baserat på sunda vetenskapliga principer. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska inledningen i första 
stycket ersättas med följande:
”1. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför EU ska biodrivmedel och 
flytande biobränslen beaktas för de 
syften som anges i punkt 1a, b och c 
endast om de uppfyller 
hållbarhetskriteriet i punkterna 2–6 och 
inte överstiger de bidrag som anges i 
artikel 3.4 d:”

Or. en

Ändringsförslag 408
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
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Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Andra stycket i artikel 17.1 stryks.

Or. de

Motivering

För att etablera trovärdiga hållbarhetssystem behövs strikta och enhetliga kontroller som 
tillämpas på samma sätt för både konventionella och avancerade biodrivmedel samt i alla 
medlemsstater. Undantag för vissa avfall och restsubstanser skulle leda till att i synnerhet 
biodrivmedel framställs av sådana råvaror som inte uppfyller hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag 409
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska följande stycke införas:
”En vägledande förteckning över avfall 
och rester som kan användas för 
produktionen av biodrivmedel fastställs i 
bilaga X. Före [ett år efter det datum då 
detta direktiv träder i kraft] ska 
kommissionen ha tagit fram en 
förteckning över avfallskoder för de 
råvaror som anges i bilaga X genom en 
genomförandeakt som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 25.3. Koderna ska motsvara den 
harmoniserade förteckning över avfall 
som anges i bilagan till kommissionens 
beslut 2000/532/EG.”

Or. en
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Ändringsförslag 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska följande stycke införas:
”Energi från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som framställts från 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker, oljegrödor eller energigrödor som 
beaktas för de syften som avses i leden a, 
b och c ska vara högst 5 % (beräknad 
andel i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 411
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 35 % (men med 
växthusgasutsläpp som är högst 
54,47 gCO2eq/MJ).

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

En minimitröskel på 60 % är alltför hög och kommer att avskräcka från forskning och 
investeringar i innovativa produktionskedjor för avancerade biodrivmedel och därmed 
minska industrialiseringspotentialen och möjligheterna att begränsa klimatförändringarna 
genom blandning av biodrivmedel i andra bränslen.

Ändringsförslag 413
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 414
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 %för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 januari 2015. En anläggning 
ska anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Or. en

Motivering

Eftersom direktivet kommer att träda i kraft tidigast i slutet av 2013 är inte ett halvår 
tillräckligt för att anpassa den tillgängliga tekniken till kraven i detta direktiv. Dessutom är 
inte industrin förberedd eftersom man i direktiv 2009/28/EG räknade med att minskningarna 
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av utsläppen av växthusgaser skulle uppgå till 60 procent för biodrivmedel som producerats i 
anläggningar i vilka produktionen påbörjas den 1 januari 2017 eller senare.

Ändringsförslag 415
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 416
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 417
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom direktivet kommer att träda i kraft tidigast i slutet av 2013 är inte ett halvår 
tillräckligt för att anpassa den tillgängliga tekniken till kraven i detta direktiv. Dessutom är 
inte industrin förberedd eftersom man i direktiv 2009/28/EG räknade med att minskningarna 
av utsläppen av växthusgaser skulle uppgå till 60 procent för biodrivmedel som producerats i 
anläggningar i vilka produktionen påbörjas den 1 januari 2017 eller senare.
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Ändringsförslag 418
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

Motivering

Kommissionen vill ha befogenhet att anta delegerade lagstiftningsakter i frågor som påverkar 
hela biodrivmedelsindustrin. Dessa akter bör därför även i fortsättningen omfattas av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
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ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

Ändringsförslag 420
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 a, b och c får inte 
produceras från råvaror från mark som 
har stora kollager för den biologiska 
mångfalden, dvs. mark vars status i 
januari 2008 eller därefter utgjordes av 
något av följande, oavsett om marken 
fortfarande gör det:
a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten.
b) Andra naturligt regenererade skogar,
c) planterad skog.”

Or. en

Ändringsförslag 421
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 5a ska läggas till:
”5a. Med beaktande av de bestämmelser 
som nämns i punkt 1 leden a, b och c bör 
råvaror som används för att framställa 
biodrivmedel och flytande biobränslen vid 
beräkning av inblandningsmålet inte 
komma från länder vars odlingsmarker 
som omfattas av punkterna 4 och 5 har 
ändrats betydligt under det år råvarorna 
har framställts.”

Or. de

Motivering

Mer än 70 procent av de växthusgasutsläpp som kommer från biodrivmedel och flytande 
biobränslen härrör från ändrad markanvändning av regnskogar och våtmarker. Biodrivmedel 
som är baserade på produktion från sådan ändrad markanvändning bör därför inte beaktas. 
På så sätt skulle både växthusgasutsläpp som orsakas i dessa länder och växthusgasutsläpp 
från indirekt ändrad markanvändning minskas.

Ändringsförslag 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”5a. Vid odling av råvaror av vilka 
tillverkas biobränsle och flytande 
bioprodukter, vilka i sin tur kan relateras 
till de mål som anges i del 1, leden a, b 
och c, ska prioritet ges åt jord som ligger i 
träda.”

Or. lt
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Ändringsförslag 423
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 får inte vara 
tillverkade av råvaror från 
jordbruksrester, om det inte påvisats att 
uttaget av dem inte försämrar jordbrukets 
och ekosystemens funktioner. Den mängd 
jordbruksrester som av jordbruksmässiga 
och ekologiska skäl ska kvarstå i marken 
ska fastställas på grundval av regionala 
särdrag och, i förekommande fall, 
bioagrogeografiska särdrag på 
subregional nivå, vilka ska innefatta, men 
inte begränsa sig till, markens innehåll av 
organiskt material, dess bördighet och
dess vattenbindande förmåga samt 
koldioxidbindningen. Råvaror från 
jordbruksrester som producerats då en 
växt förädlats till livsmedel eller andra 
produkter utan att detta omfattas av 
direktivets tillämpningsområde ska vara 
undantagna från denna punkt. De
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ska beaktas för de ändamål som 
avses i punkt 1 får inte vara tillverkade av 
råvaror från skogsbruk, om det inte 
påvisats att uttaget av dem inte försämrar 
ekosystemens funktioner.

Or. en

Motivering

Jordbruks- och skogsbruksrester är en näringskälla för jordbruksväxter och skyddar mot 
erosion och förluster av biologisk mångfald. Dessa ekologiska funktioner kan försämras om 
de överflödiga volymer av jordbruksrester som produceras under skörden tas bort. 
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Tillgängligheten av dessa volymer för produktion av biodrivmedel varierar således från 
region till region.

Ändringsförslag 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”5a. De råvaror som används för 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
punkt 1 ska produceras genom hållbar 
markanvändning som bevarar tillväxten 
av kollager i ekosystem, skyddar den 
biologiska mångfalden, bevarar markens 
fruktbarhet, förhindrar erosion och 
främjar bevarandet av vattenkvaliteten, 
näringsnivåerna och mineralbalansen.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6. Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1, leden a, b och c, och som 
erhållits från jordbruksråvaror som 
odlats i gemenskapen och som erhållits i 
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enlighet med kraven och normerna i de 
bestämmelser som anges i de 
gemensamma reglerna för system för 
direktstöd för jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare samt i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukspraxis och 
goda miljöförhållanden som anges i 
rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 
19 januari 2009, ska uppfylla 
hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–5.”

Or. en

Ändringsförslag 426
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17, punkt 6, styckena 1a, 1b och 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande stycken ska läggas till i 
punkt 6:
”Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som tas med för syftena i punkt 1 a–c ska 
inte produceras från avfall och rester om 
produktionen skulle strida mot målen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
Detta gäller särskilt de biodrivmedel och 
flytande biobränslen som tas med för 
syftena i punkt 1 a–c och som produceras 
av avfall och rester som finns med i målen 
för återanvändning och 
materialåtervinning i enlighet med 
artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG eller i 
de åtgärder som medlemsstaterna har 
vidtagit när det gäller biologiskt avfall i 
enlighet med artikel 22 i det direktivet.
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De avfallshanteringsplaner och program 
för förebyggande av avfall som 
medlemsstaterna tagit fram i enlighet med 
bestämmelserna i kapitel V i 
direktiv 2009/98/EG ska beakta 
användningen av avfall och rester för 
produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 427
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 18 ska följande punkt införas 
som punkt 2a:
”2a. Eurostat ska samla in och 
offentliggöra ingående handelsrelaterad 
information om biodrivmedel som 
framställs från livsmedelsgrödor som de 
som är baserade på spannmål och andra 
stärkelserika grödor, socker och 
oljegrödor. Tillgänglig information ska 
vara disaggregerade handelsuppgifter för 
både etanol och biodiesel eftersom 
aktuella uppgifter offentliggörs i ett 
aggregerat format med import och export 
av etanol och biodiesel blandat i en enda 
uppgiftssamling under benämningen 
biodrivmedel. Uppgifterna om import och 
export ska innehålla uppgifter om vilka 
typer och mängder biobränslen som 
importeras och används av 
EU-medlemsstaterna. Uppgifterna ska 
också ange ursprungslandet eller vilket 
land som exporterar produkterna till EU. 
Uppgifterna om import och export av 
bioråvaror eller halvbearbetade produkter 
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ska förbättras med hjälp av Eurostats 
insamlade och offentliggjorda 
information om import och export av 
råvaror, typ och ursprungsland, däribland 
råvaror som köps och säljs eller delvis 
köps och säljs på den inre marknaden.”

Or. en

Ändringsförslag 428
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5b (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. I artikel 18 ska följande punkt införas 
som punkt 2b:
”2b. Eurostat ska samla in och 
offentliggöra detaljerad 
anställningsinformation om antal, 
varaktighet och lönenivå kopplade till 
direkt, indirekt och minskad 
sysselsättning i EU:s 
biodrivmedelsindustri. Europeiska 
kommissionen ska ta fram en metod för 
att mäta arbeten som systematiskt bör 
undersöka och övervaka 
anställningsnivåerna i medlemsstaterna 
och EU. Uppgifterna om sysselsättning 
bör delas in i etanol- och biodieselsektorer 
och klargöra var i biodrivmedelskedjan 
arbetet finns. De befintliga uppgifterna 
om sysselsättning inom 
biodrivmedelssektorn finns inte med i 
officiell statistik då de uppskattningar som 
är tillgängliga för politiker varierar 
beroende på vilka olika definitioner eller 
metoder som en särskild studie har 
använt, vilket tillvägagångssätt som har 
använts för att räkna arbeten och i vilken 
utsträckning studierna kopplar 
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jordbruksverksamheten till 
biodrivmedelsindustrin. En formell 
process som kräver att uppgifterna om 
sysselsättning stöds av bakomliggande 
fakta och öppna antaganden skulle 
förbättra tillgången till information.

Or. en

Ändringsförslag 429
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 
artikel 17.2 eller visar att leveranserna av 
biodrivmedel eller flytande biobränsle 
uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 17.3–15.5. Kommissionen får 
besluta att dessa system innehåller 
tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder 
som vidtagits för att skydda områden som 
erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i 
kritiska lägen (bl.a. skydd av 
avrinningsområden och erosionsskydd), 
skydd av mark, vatten och luft, 
återställande av skadad mark, undvikande 
av överdriven vattenförbrukning i områden 
med knapp vattentillgång samt om de 
aspekter som avses i artikel 17.7 andra 
stycket. Kommissionen får också erkänna 
skyddsområden för sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter som 
erkänns genom internationella avtal eller 
ingår i förteckningar som utarbetats av 
mellanstatliga organisationer eller av 
Internationella naturskyddsunionen, vid 

Kommissionen får, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 21a, besluta att 
frivilliga nationella eller internationella 
system med normer för produktion av 
biomassaprodukter innehåller de 
tillförlitliga uppgifter som krävs för de 
syften som anges i artikel 17.2 eller visar 
att leveranserna av biodrivmedel eller 
flytande biobränsle uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5. 
Kommissionen får besluta att dessa system 
innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka 
åtgärder som vidtagits för att skydda 
områden som erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
skydd av avrinningsområden 
och erosionsskydd), skydd av mark, vatten 
och luft, återställande av skadad mark, 
undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med knapp 
vattentillgång samt om de aspekter som 
avses i artikel 17.7 andra stycket. 
Kommissionen får också erkänna 
skyddsområden för sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter som 
erkänns genom internationella avtal eller 
ingår i förteckningar som utarbetats av 
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tillämpning av artikel 17.3 b ii. mellanstatliga organisationer eller av 
Internationella naturskyddsunionen, vid 
tillämpning av artikel 17.3 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 430
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Artikel 18.5 ska ersättas med följande:
”5. Kommissionen ska anta beslut under 
punkt 4 endast om avtalet eller systemet 
i fråga uppfyller rimliga standarder när 
det gäller pålitlighet, öppenhet och 
oberoende granskning och om det ger 
tillräckligt skydd för tredje parters 
rättigheter.
Tredje parter ska vara lokala och 
inhemska samhällen eller andra personer 
som påverkas av verksamheten, i den mån 
de har rätt till ägarskap eller till nyttjande 
av marken från vilken de råvaror som 
används för produktionen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
har sitt ursprung.
Avtalet eller systemet ska inte anses 
uppfylla standarderna i det första stycket 
om inte följande kriterier är uppfyllda:
a) Skydd av tredje parters rättigheter
i) Innan verksamheter får godkännande 
av avtalet eller systemet ska tredje parters 
rättigheter ses över. Översynen ska 
dokumenteras.

ii) Fritt och informerat samtycke från 
dessa parter ska tas emot innan 
verksamheten kan sätta i gång.
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iii) Tredje parters rättigheter respekteras.
iv) Tredje parter vars rättigheter påverkas 
negativt av verksamheten kompenseras på 
ett rättmätigt sätt.
b) Minimistandarder när det gäller 
pålitlighet och oberoende granskning
v) Revisorer är auktoriserade i enlighet 
med relevanta internationella standarder.
vi) Intressekonflikter mellan revisorer och 
ekonomiska aktörer identifieras och tas 
itu med i enlighet med tydliga och 
effektiva förfaranden.
vii) Revisioner på fältet utförs åtminstone 
en gång om året i enlighet med tydliga, 
dokumenterade och offentliggjorda 
förfaranden. Revisionerna dokumenteras.
viii) Tredje parter konsulteras under 
revisionen. Konsultationerna 
dokumenteras.
ix) Situationer med icke-efterlevnad 
identifieras och tas itu med i enlighet med 
tydiga och effektiva förfaranden. Dessa 
förfaranden inbegriper tidsfrister för 
efterlevnad och tillåter uteslutande av 
enskilda verksamheter eller leveranser av 
biodrivmedel eller flytande biobränslen 
från avtalet eller systemet om man inte 
har uppnått efterlevnad innan tidsfristen 
löper ut.
c) Minimistandarder när det gäller 
öppenhet.
x) Avtalet eller systemet publiceras på en 
webbplats. Alla delar av avtalet samlas i 
ett enda dokument.
xi) En förteckning över ekonomiska 
aktörer som omfattas av avtalet eller 
systemet publiceras på samma webbplats 
tillsammans med kopior på relevanta 
certifikat.
xii) Beslut antagna av kommissionen 
enligt punkt 4 ska offentliggöras på 
samma webbplats.
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En översättning av alla de dokument som 
avses i leden x–xii ska göras tillgänglig, 
särskilt för tredje parter, på de officiella 
språken i de länder från vilka 
råmaterialen härstammar.
I de verksamheter som åsyftas i leden i–iii
och viii får tredje parter assisteras av sina 
företrädare.
De dokument som åsyftas i punkterna i, 
vii och viii sparas i minst fem år och är 
tillgängliga för kommissionen på 
begäran.
Avtalet eller systemet ska innehålla 
bestämmelser som tillåter kommissionen 
att utöva de befogenheter som avses i 
första stycket i artikel 19.6 d.
När det gäller system för att mäta 
minskningar av utsläpp av växthusgaser 
ska dessa system även stämma överens 
med metodkraven i bilaga V. De 
förteckningar över områden som har stort 
värde när det gäller biologisk mångfald i 
enlighet med artikel 17.3 b, led ii, ska 
uppfylla rimliga standarder när det gäller 
objektivitet och överensstämmelse med 
internationellt erkända standarder och 
innehålla lämpliga medel för 
överklagande.”

Or. en

Ändringsförslag 431
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6b (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Artikel 18.6 ska ersättas med följande:
”6. Beslut enligt punkt 4 ska i enlighet 
med punkt 6a antas i enlighet med det 
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rådgivande förfarande som avses i 
artikel 25.3 med beaktande av de 
observationer som gjorts av allmänheten 
enligt punkt 6a. Utan att det påverkar 
punkt 6d ska de ha en giltighetsperiod på 
högst fem år.
Om kommissionen meddelar att ett beslut 
under punkt 4 kan antas ska den 
offentliggöra avtalet eller systemet på den 
öppenhetsplattform som avses i artikel 24. 
Alla delar av avtalet eller systemet ska 
samlas i ett enda dokument. 
Kommissionen ska offentliggöra ett 
meddelande där allmänheten uppmanas
att lämna synpunkter på avtalet eller 
systemet. Perioden då synpunkter kan 
lämnas ska vara minst två månader från 
den dag då tillkännagivandet 
offentliggörs.
Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om avtalet eller systemet på 
öppenhetsplattformen. Vid utarbetandet 
av rapporten kan kommissionen lita på 
expertisen hos tredje parter. Alla 
intressekonflikter som berör personer som 
är inblandade i utarbetandet av rapporten 
ska identifieras och lösas.
Efter antagandet av beslutet i punkt 4 ska 
avtalet eller systemet offentliggöras på 
öppenhetsplattformen. Alla delar av 
avtalet eller systemet ska samlas i ett enda 
dokument.
De beslut som avses i punkt 4 ska ange att 
alla fysiska eller juridiska personer får 
överlämna välgrundade frågor till 
kommissionen om avtalets eller systemets 
funktion. Kommissionen ska svara inom 
två månader huruvida den har för avsikt 
att vidta ytterligare åtgärder.
Om man mot bakgrund av den 
tillgängliga informationen är tveksam till 
om ett avtal eller system för vilket ett 
beslut under punkt 4 har fattats 
fortfarande uppfyller kraven i punkt 5 ska 
kommissionen bedöma avtalets eller 
systemets praktiska utförande. För detta 
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syfte ska kommissionen ges tillgång till 
alla relevanta dokument som har 
producerats för avtalet eller systemet.
När så är motiverat av en preliminär 
bevisning om allvarliga brister i avtalet 
eller systemet ska kommissionen genast 
upphäva beslutet enligt punkt 4 genom en 
genomförandeakt som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 25 b. Upphävningen ska 
återkallas på samma sätt när 
kommissionen bedömer att frågan har 
lösts.”

Or. en

Ändringsförslag 432
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6c (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. I artikel 18 ska följande punkt 9a 
läggas till:
”9a. Senast [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
översyn av frivilliga system för vilka ett 
beslut enligt punkt 4 har antagits och med 
ett fastställande av bästa praxis. 
Rapporten ska utgå ifrån bästa 
tillgängliga information, inbegripet 
samråd med berörda parter, och ska 
baseras på praktiska erfarenheter av 
tillämpningen av systemen. Rapporten ska 
beakta utvecklingen av relevanta 
internationellt godkända normer och 
riktlinjer, däribland de normer och 
riktlinjer som har utarbetats av 
Internationella 
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standardiseringsorganisationen och Iseal 
Alliance. Rapporten ska för varje system 
innehålla en analys av bland annat 
följande:
- Granskningarnas oberoende, metod och 
frekvens.
- Tillgänglighet och erfarenhet i 
tillämpningen av metoder för 
fastställande och hantering av 
icke-efterlevnad.
- Öppenhet, särskilt avseende 
tillgängligheten när det gäller systemet, 
översättningar på de officiella språken i 
de länder och regioner som råvarorna 
kommer ifrån, förteckningar över 
godkända aktörer och relaterade intyg 
samt granskningsrapporter.
- Berörda parters delaktighet, särskilt 
avseende samråd med urbefolkningar och 
lokala samhällen vid utarbetande och 
översyn av systemet såväl som vid 
granskningar.
- Systemets allmänna tillförlitlighet, 
särskilt mot bakgrund av reglerna om 
granskarnas och relevanta systemorgans 
ackreditering, lämplighet och oberoende.
- Marknadsuppdatering av systemet.
Kommissionen ska vid behov, mot 
bakgrund av denna rapport, lämna in ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
för att ändra de bestämmelser i direktivet 
som handlar om frivilliga system för att 
främja bästa praxis.”

Or. en

Ändringsförslag 433
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 9a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I artikel 18 ska följande punkt 9a
läggas till:
”9a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 25 b för att förhindra den olagliga 
klassificeringen av råvaror som avfall när 
de inte uppfyller bestämmelserna i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EG eller ett 
jämförbart program för 
avfallsförebyggande och avfallshantering.
Dessa delegerade akter ska antas senast 
den 31 december 2015 och ange vilka 
råmaterial som inte ska anses vara avfall i 
detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 434
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 17.2 ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen beräknas enligt 
följande, nämligen
a) genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A 
eller B i bilaga V och när el-värdet för 
dessa biodrivmedel eller flytande 
biobränslen, som beräknas i enlighet 
med del C punkt 7 i bilaga V, är lika 
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med eller mindre än noll och när de 
beräknade utsläppen till följd av ändrad 
markanvändning är noll i enlighet med 
del B i bilaga VIII,
b) genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga V och lägga 
till beräkningarna för utsläpp från 
indirekt markanvändning som fastställs i 
bilaga VIII,
c) genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C punkt 1 i bilaga V, 
varvid de disaggregerade 
normalvärdena i del D eller del E i 
bilaga V får användas för vissa faktorer, 
och faktiska värden beräknade i enlighet 
med den metod som fastställs i del C i 
bilaga V för alla övriga faktorer, med 
tillägget beräknade utsläpp till följd av 
indirekt ändrad markanvändning enligt 
bilaga VIII.”

Or. en

Ändringsförslag 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 17.2 ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen beräknas enligt 
följande, nämligen
a) genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
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växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller 
B i bilaga V och de värden som ansluter 
sig till indirekt ändring av 
markanvändning och finns omnämnda i 
bilaga VIII tagits med, och när el-värdet 
för dessa biodrivmedel eller flytande 
biobränslen, som beräknas i enlighet 
med punkt 7 i del C i bilaga V, är lika 
med eller mindre än noll,
b) genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga V, eller
c) genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C punkt 1 i bilaga V,
varvid de disaggregerade 
normalvärdena i del D eller E i bilaga V 
får användas för vissa faktorer, och 
faktiska värden beräknade i enlighet 
med den metod som fastställs i del C i 
bilaga V för alla övriga faktorer, med 
undantag för värdet eiluc, för vilket de 
värden som finns omnämnda i bilaga VIII 
måste användas.”

Or. en

Ändringsförslag 436
Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Inkludering av Iluc-utsläpp i beräkningen av utsläpp från växthusgaser från biodrivmedel 
från och med 2018.

Ändringsförslag 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led -aa (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) Följande stycke ska läggas till i 
punkt 1:
”Medlemsstaterna ska se till att 
beräkningarna i leden a–c inbegriper 
utsläpp från indirekt ändrad 
markanvändning i enlighet med 
bilaga VIII när det högsta tillåtna 
bidraget överskrids, i enlighet med 
artikel 3.4 d.”

Or. en

Motivering

Hänvisning till införandet av utsläpp från indirekt ändrad markanvändning i beräkningen av 
utsläpp av växthusgaser från biodrivmedel som överstiger taket.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 5 – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 5 ska den sista meningen 
ersättas med följande:

utgår

”Kommissionen ska för detta ändamål ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 25 b.”

Or. en

Ändringsförslag 440
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, däribland 
översyn av värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), införande nya värden om 
nya råvaror för framställning av 
biodrivmedel skulle komma ut på 
marknaden samt utarbetande av faktorer 
för bedömning av råvaror i form av 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. en

Motivering

På det sätt de definieras i bilaga VIII har Iluc-faktorerna ingen solid vetenskaplig grund och 
bör därför utgå.

Ändringsförslag 441
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”Kommissionen ska ges befogenhet att 
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anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga VIII till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, däribland 
översyn av värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), införande nya värden om 
nya råvaror för framställning av 
biodrivmedel skulle komma ut på 
marknaden samt utarbetande av faktorer 
för bedömning av råvaror i form av 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av bilaga 
V till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, däribland översyn av 
värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), införande nya värden om 
nya råvaror för framställning av 
biodrivmedel skulle komma ut på 
marknaden samt utarbetande av faktorer 
för bedömning av råvaror i form av 
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cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. en

Ändringsförslag 443
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, däribland 
översyn av värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), införande nya värden om 
nya råvaror för framställning av 
biodrivmedel skulle komma ut på 
marknaden samt utarbetande av faktorer 
för bedömning av råvaror i form av 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. en

Motivering

Artikel 19.5 innehåller väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
tillämpningsområdet för delegerade akter.
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Ändringsförslag 444
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: c) Punkt 6 ska utgå.

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av bilaga 
VIII till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, däribland översyn av 
värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), införande nya värden om 
nya råvaror för framställning av 
biodrivmedel skulle komma ut på 
marknaden samt utarbetande av faktorer 
för bedömning av råvaror i form av 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. es

Ändringsförslag 445
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 25 b med 
avseende på anpassningen av bilaga VIII 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, däribland översyn av 

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga VIII till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, fastställandet
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värdena för de föreslagna grödgruppernas
påverkan på indirekt ändring av 
markanvändningen, införande av nya 
värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), eventuellt införande av nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden, 
och utarbetande av faktorer för bedömning 
av råvaror i form av cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin.

av värdena för påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen för varje 
lagstiftningsår i enlighet med bilaga VIII, 
införande av nya värden på nya 
detaljnivåer (dvs. på råvarunivå), eventuellt 
införande av nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden, och utarbetande av faktorer för 
bedömning av råvaror i form av cellulosa 
från icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin.

Or. en

Motivering

Årligt fastställande av värdena för indirekt ändrad markanvändning.

Ändringsförslag 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led ca (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas:
”6a. För att skydda de investeringar som 
redan gjorts när det gäller anläggningar 
som var i drift före den 1 juli 2014 ska 
inte de utsläpp från indirekt ändrad 
markanvändning som avses i bilaga VIII i 
detta direktiv tas med i de beräkningar 
som görs under punkt 1 när det gäller den 
totala förbrukningen av biodrivmedel som 
har producerats av spannmål eller andra 
stärkelserika grödor, sockerarter, 
oljegrödor eller andra typer av 
landbaserade energigrödor före den 
31 december 2017.”

Or. en
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Ändringsförslag 447
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led d
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av bilaga 
V till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, bland annat genom tillägg 
av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led d
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
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samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en

Ändringsförslag 449
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led ea (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande punkt ska införas:
”8a. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 25 b ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att fastställa 
detaljerade definitioner, inklusive de 
tekniska specifikationer som behövs för de 
kategorier som anges i punkt 9 till del C i 
bilaga V.”

Or. es

Ändringsförslag 450
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led eb (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Följande punkt ska införas:
”8b. Kommissionen ska senast den 
31 december 2015 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om införande av 
andra ILUC-åtgärder, som användning av 
delprodukter, ökad avkastning, effektivare 
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tillverkning och odling på övergiven eller 
obrukad mark, genom en bonus som 
liknar den för biomassa som erhållits på 
mark som uppfyller villkoren i 
del C punkt 8 i bilaga V.”

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Artikel 21 ska utgå. 8. Punkt 2 i artikel 21 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 452
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 21a
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
utan utsläpp orsakade av indirekt ändrad 
markanvändning
1. Biodrivmedel och flytande biobränslen 
ska anses ge upphov till nollutsläpp på 
grund av indirekt ändrad 
markanvändning i följande fall:
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a) Konventionella biodrivmedel upp till 
den mängd som motsvarar högst 5 % av 
slutförbrukningen av energi i transporter 
under 2020 och under följande år.
b) Konventionella biodrivmedel som 
överskrider de mängder som anges i led a 
i denna punkt, om de framställs av 
biomassa som ger upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning enligt definitionen i 
bilaga VIII.
c) Avancerade biodrivmedel.
2. Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 fastställa och 
offentliggöra riktlinjer för nationella 
system för att utfärda certifieringar av 
biomassa som ger upphov till nollutsläpp 
till odlare eller producenter av sådan 
biomassa. Senast den 31 december 2014 
ska samtliga medlemsstater ha lämnat in 
sina nationella system för utfärdande av 
certifieringar av biomassa som ger 
upphov till nollutsläpp på grund av 
indirekt ändrad markanvändning till 
odlare eller producenter av sådan 
biomassa, och kommissionen ska 
utvärdera de nationella systemen, framför 
allt lämpligheten i de åtgärder som 
medlemsstaterna tänker sig mot bakgrund 
av behovet av att sådana certifieringar 
ingår som en del av frivilliga 
hållbarhetssystem som godkänts av 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Konventionella biodrivmedel upp till de mängder som för närvarande produceras i EU ger 
inte upphov till någon som helst indirekt förändrad markanvändning, vilket också 
kommissionen erkänner. Alla ytterligare mängder av konventionella biobränslen bör 
emellertid framställas av biomassa som inte ger upphov till några indirekta effekter på grund 
av förändrad markanvändning enligt definitionen i bilaga VIII.
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Ändringsförslag 453
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Artikel 22.2 ska ersättas med följande: utgår
”2. När medlemsstaterna uppskattar hur 
stor nettominskning av 
växthusgasutsläppen som användningen 
av biodrivmedel lett till, får 
medlemsstaterna, för de rapporter som 
avses i punkt 1, använda de typiska 
värden som anges i delarna A och B i 
bilaga V och till de värdena ska 
medlemsstaterna lägga de beräknade 
värdena för utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning enligt 
bilaga VIII.”

Or. en

Ändringsförslag 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

utgår

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur 
stor nettominskning av 
växthusgasutsläppen som användningen 
av biodrivmedel lett till, får 
medlemsstaterna, för de rapporter som 
avses i punkt 1, använda de typiska 
värden som anges i delarna A och B i 
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bilaga V och till de värdena ska 
medlemsstaterna lägga de beräknade 
värdena för utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning enligt 
bilaga VIII.”

Or. es

Ändringsförslag 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Artikel 22.2 ska ersättas med följande: 9. Artikel 22.2 ska utgå.

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur 
stor nettominskning av 
växthusgasutsläppen som användningen 
av biodrivmedel lett till, får 
medlemsstaterna, för de rapporter som 
avses i punkt 1, använda de typiska 
värden som anges i delarna A och B i 
bilaga V och till de värdena ska 
medlemsstaterna lägga de beräknade 
värdena för utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning enligt 
bilaga VIII.”

Or. en

Ändringsförslag 456
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Följande artikel ska införas: utgår
”Artikel 25 b
Delegeringens utövande
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. De befogenheter som avses i 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].
3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, 
artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
artikel 19.6 och artikel 19.7 till 
kommissionen får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallande innebär 
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.6 och 
19.7 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
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underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. fr

Ändringsförslag 457
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs
ikraftträdande].

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, 
artikel 19.6 och artikel 19.7 ska ges till 
kommissionen för en period om fem år
från och med [Publikationsbyrån ska fylla 
i datum för denna ändringsakts
ikraftträdande]. Kommissionen ska 
avlägga en rapport om befogenheten att 
anta delegerade akter senast nio månader 
före femårsperiodens slut. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

I enlighet med parlamentets standardordalydelse om delegerade akter.
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Ändringsförslag 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].

2. De befogenheter som avses i artikel 
3.4 d och artikel 5.5 ska delegeras till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande] med möjlighet till en 
förlängning av denna period.

Or. en

Ändringsförslag 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande]

2. De befogenheter som avses i artikel 5.5, 
artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
artikel 19.6 och artikel 19.7 ska delegeras 
till kommissionen för en period på fem år
från och med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].

Or. it
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Ändringsförslag 460
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].

2. De befogenheter som avses i
artikel 2 oa, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.7 och 
artikel 19.8 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].

Or. es

Ändringsförslag 461
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5,
artikel 19.6 och artikel 19.7 till 
kommissionen får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 2 oa, artikel 5.5, artikel
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
artikel 19.7 och artikel 19.8 till 
kommissionen får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. es
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Ändringsförslag 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
artikel 19.6 och artikel 19.7 till 
kommissionen får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d och artikel 5.5 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 463
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, 
artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5,
artikel 19.6 och artikel 19.7 till 
kommissionen får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.6 och artikel 19.7 
till kommissionen får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
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om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, 
artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
artikel 19.6 och artikel 19.7 till 
kommissionen får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 till kommissionen får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. it
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Ändringsförslag 465
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt
artikel 3.4 d, artikel 5.5, 
artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader om Europaparlamentet eller 
rådet så begär.

5. En delegerad akt som antas enligt
artikel 2 oa, artikel 5.5, 
artikel 17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
19.7 och 19.8 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.6 och 
19.7 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.4 d och artikel 5.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
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dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.6 och 
19.7 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period skall förlängas med 
två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, 
artikel 19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period skall förlängas med 
två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. it

Ändringsförslag 468
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer 
hur ändamålsenliga de åtgärder som 
införs genom detta direktiv har varit när 
det gäller att begränsa 
växthusgasutsläppen i samband med 
ändrad indirekt markanvändning till följd 
av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Senast [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
översyn av de miljömässiga, sociala och 
ekonomiska positiva och negativa 
konsekvenserna av konventionella och 
avancerade biodrivmedel och flytande 
biobränslen. Rapporten ska bygga på den 
bästa tillgängliga vetenskapliga 
informationen.

Rapporten ska granska biodrivmedels och 
flytande biobränslens miljömässiga 
påverkan på bland annat utsläpp av 
växthusgaser, biologisk mångfald, 
marken och användningen.
Vid bedömningen av biodrivmedels och 
flytande biobränslens ekonomiska 
påverkan ska rapporten beakta de direkta 
och indirekta kostnader som bärs av 
europeiska konsumenter och 
skattebetalare, särskilt de kostnader som 
kommer från stödsystem och 
bränslepriser, såväl som de arbetstillfällen 
som skapas i industrin för biodrivmedel 
och flytande biobränslen.
Granskningen av biodrivmedels och 
flytande biobränslens sociala påverkan 
ska undersöka fördelarna och riskerna 
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när det gäller tredje parter i de regioner 
från vilka råvarorna kommer, särskilt 
inhemska och lokala samhällen. Även 
tillämpningen och effektiviteten hos 
befintliga bestämmelser om social 
hållbarhet, bland annat i erkända 
frivilliga system ska granskas.
I bedömningen av de miljömässiga, 
sociala och ekonomiska konsekvenserna 
av biodrivmedel och flytande biobränslen 
ska rapporten beakta hållbara råvarors 
tekniska och ekonomiska tillgänglighet 
och vilka fördelar som uppnåtts genom att 
avleda dem från andra 
användningsområden, särskilt livsmedels-
och foderproduktion, i produkter eller 
som naturligt gödselmedel. Hela 
livscykeln för konventionella och 
avancerade biodrivmedel och flytande 
biobränslen ska beaktas. Användningen 
av fossila bränslen i varje steg av 
livscykeln, särskilt vid framställning av 
gödselmedel, process- och 
transportenergi, ska analyseras för att 
utvärdera energivinsten av den energi 
som både konventionella och avancerade 
biodrivmedel och flytande biobränslen ger 
och för att bekräfta konsekvenserna för 
biodrivmedlens och de flytande 
biobränslenas energitrygghet.
Om det är lämpligt mot bakgrund av 
rapporten ska kommissionen lägga fram 
förslag till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den Kommissionen ska senast den 
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31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer 
hur ändamålsenliga de åtgärder som 
införs genom detta direktiv har varit när 
det gäller att begränsa 
växthusgasutsläppen i samband med 
ändrad indirekt markanvändning till följd 
av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

31 december 2015 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen bedömer framstegen i 
utvecklingen av ett certifieringssystem för 
råvaror som produceras med låg Iluc och 
dess effektivitet, i syfte att tillämpa utsläpp 
från indirekt markanvändning beräknade 
till noll i samband med beräkningen av 
växthusgasutsläppen under hela 
livscykeln enligt direktiven 2009/30/EG 
och 2009/28/EG. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag 
samt en översyn av hur ändamålsenliga 
incitamenten för biodrivmedel som 
produceras med råvaror som inte kräver 
markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. en

Ändringsförslag 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
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av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
fastställande av lämpliga
hållbarhetskriterier för biodrivmedel som 
produceras med råvaror som inte kräver 
markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.

Or. en

Ändringsförslag 471
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen.
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 

Kommissionen ska före den
31 december 2018 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen.
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biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. es

Ändringsförslag 472
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

Or. fr

Ändringsförslag 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Rapporten ska innehålla en 
konsekvensanalys som bedömer 
biodrivmedelsproduktionens påverkan på 
skogsbruksindustrier och tillgängligheten 
av trä. Om lämpligt ska rapporten åtföljas 
av ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av hållbarhetskriterier som ska 
tillämpas som incitament för biodrivmedel 
som produceras med råvaror som inte
kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 

1. I enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 25.2 ska 
kommissionen före den 31 december 2017 
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kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer 
hur ändamålsenliga de åtgärder som 
införs genom detta direktiv har varit när 
det gäller att begränsa 
växthusgasutsläppen i samband med
ändrad indirekt markanvändning till följd 
av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

ta fram de bästa vetenskapliga rönen om 
Iluc-utsläpp i samband med produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen.

2. På grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rön ska kommissionen före 
den 31 december 2018 överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
som innehåller en bedömning av 
tillgängligheten av kostnadseffektiva 
biodrivmedel som använder råvaror och 
icke-livsmedelsgrödor senast 2020 och
ändrad indirekt markanvändning till följd 
av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d och e i direktiv 2009/28/EG 
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har varit.

Or. en

Ändringsförslag 475
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Kommissionen ska före den 
31 december 2020 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av de bästa rön
som motsvarar den vetenskapliga
metoden, bedömer hur ändamålsenliga de 
åtgärder som införs genom detta direktiv 
har varit när det gäller att begränsa 
växthusgasutsläppen i samband med 
ändrad indirekt markanvändning till följd 
av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa rön 
och som motsvarar den vetenskapliga 
metoden, om införande av faktorer för 
beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 
hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021, samt en 
översyn av hur ändamålsenliga 
incitamenten för biodrivmedel som 
produceras med råvaror som inte kräver 
markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit. Tillämpningen av de faktorer som 
nämns i första stycket för utsläpp som 
uppskattas härröra från indirekt ändrad 
markanvändning från anläggningar som 
producerar biodrivmedel som tas i bruk 
före 2017 får inte leda till att de 
biobränslen som produceras där 
kategoriseras på så sätt att de inte längre 
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motsvarar hållbarhetskriterierna. Det 
måste dock förväntas att utsläppen för 
dessa biobränslen minskas med minst 
45 %. Före årets slut 2017 bör dessa 
regler träda i kraft för alla anläggningar 
som producerar biobränsle.

Or. de

Motivering

De vetenskapliga rön som åberopas i lagstiftningen måste motsvara den vetenskapliga 
metoden. Expertutlåtanden är därför absolut nödvändiga. För att Iluc-faktorerna ska kunna 
läggas till hållbarhetskriterierna måste de först bevisas vara dugliga för marknaden. I detta 
fall måste tillräckliga regelverksklausuler förankras i lagstiftningen.

Ändringsförslag 476
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 

Kommissionen ska före den 
31 december 2018 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
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icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. en

Ändringsförslag 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor.

Or. it

Ändringsförslag 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête
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Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att

– begränsa växthusgasutsläppen i samband 
med ändrad indirekt markanvändning till 
följd av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen, och
– främja forskning och utveckling av 
innovativ teknik i medlemsstaterna och 
säkerställa behovet av förbättrad 
försörjning av dieselbränslen.
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
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biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. fr

Motivering

Vid denna översyn är ett av de tre mål som angetts att främja ett ökat marknadsgenomslag för 
avancerade biodrivmedel. Den rapport om åtgärdernas ändamålsenlighet som 
Europeiska kommissionen ska lägga fram bör därför även gälla denna viktiga aspekt av 
översynen.

Ändringsförslag 479
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Denna rapport ska innehålla en 
uppskattning av 
biodrivmedelsproduktionens konsekvenser 
för träindustrierna och tillgången på 
träråvara samt för de sektorer som 
använder sig av biomassa. Om lämpligt 
ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
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artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investerare ska beakta att tekniken för 
biodrivmedelsproduktion fortfarande är 
under utveckling och att ytterligare 
åtgärder för att minska negativ påverkan 
kan komma att genomföras i ett senare 
skede.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast 
[tolv månader efter antagandet] sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa detta direktiv. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska senast [två år efter 
antagandet] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.
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Or. en

Ändringsförslag 482
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Den konsoliderade versionen ska vara 
tillgänglig inom tre månader efter 
direktivets ikraftträdande.

Or. fr


