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Ændringsforslag 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 484
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag I – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilagene til direktiv 98/70/EF foretages 
følgende ændringer:

I bilagene til direktiv 98/70/EF, som 
ændret ved direktiv 2009/30/EF af 23.
april 2009, foretages følgende ændringer:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) nummer 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
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biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

hvoraf:
E =de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
edl = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2

eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en ILUC-faktor (eiluc) sikrer, at ILUC-emissioner tages i betragtning, når det 
skal besluttes, om de overholder kriteriet for drivhusgasbesparelser.
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Ændringsforslag 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) nummer 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

hvoraf:
E =de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2

eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
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kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) nummer 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

hvoraf:
E =de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = missioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
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forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2

eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 488
Britta Reimers

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag IV, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
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referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 489
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag IV, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
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el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. es

Ændringsforslag 490
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag IV, del C, ændres således: 1) Bilag IV, del C, ændres således:

a) Punkt 7 affattes således: a) Punkt 7 affattes således:
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"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:

"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
hvor hvor

el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed (megajoule))

el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed (megajoule))

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 år, 
før råmaterialet er høstet, afhængigt af 
hvilken der er senest

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 år, 
før råmaterialet er høstet, afhængigt af 
hvilken der er senest

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden er 
moden, afhængigt af hvilket der er tidligst, 
og

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden er 
moden, afhængigt af hvilket der er tidligst

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. arealenhed 
pr. år)."

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. arealenhed 
pr. år), og
eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ 
biobrændstoffer, såfremt biomassen 
stammer fra genoprettede nedbrudte 
arealer på de i punkt 8 omhandlede 
betingelser."

b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en
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Begrundelse

Forbedring af kvaliteten af nedbrudte arealer, navnlig arealer på skråninger, bidrager til at 
mindske risikoen for naturkatastrofer, f.eks. jordskred, samtidig med at arealerne anvendes til 
et nyttigt formål, dvs. dyrkning af plantemateriale til energiproduktion, herunder i form af 
biobrændstoffer. Nedbringelse af CO2-emissionerne bør ikke kun tages i betragtning for 
nedbringelsens skyld, men også for at opnå den mest almindelige sikkerhedsgevinst, dvs. en 
mindsket risiko for naturkatastrofer med alvorlige konsekvenser.

Ændringsforslag 491
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende punkt tilføjes:
"19a. Emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialer (eec), direkte 
ændringer i arealanvendelsen (el) og 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(eiluc) fordeles på biprodukter på 
baggrund af deres energiindhold. De 
emissioner, som tildeles biprodukterne, 
skal betragtes som tillæg til de emissioner, 
der tildeles hovedproduktet."

Or. en

Ændringsforslag 492
Anne Delvaux

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende punkt tilføjes:
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"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, sættes til nul 
frem til den 31. december 2017 og 
beregnes i henhold til bilag V fra den 1. 
januar 2018."

Or. en

Begrundelse

Metoden til beregning af denne faktor bør identificeres med de andre metoder til at sikre 
klarhed og overblik og bør specifikt henvise til inddragelse af emissioner fra indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fra 2018 og frem.

Ændringsforslag 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende nummer tilføjes:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc bør beregnes i 
henhold til bilag V."

Or. en

Ændringsforslag 494
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag V: udgår
"Bilag V
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Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
ved anvendelse af biobrændstoffer

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12

Sukker 13

Olieholdige 
afgrøder 

55

Del B. Biobrændstoffer, for hvilke de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
sættes til nul
Biobrændstoffer, der fremstilles af 
følgende råmaterialekategorier, anses for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag IV."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslagene til artikel 7a, stk. 6, og artikel 7b, stk. 2.
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Ændringsforslag 495
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag V: udgår
"Bilag V
Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
ved anvendelse af biobrændstoffer

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12

Sukker 13

Olieholdige 
afgrøder 

55

Del B. Biobrændstoffer, for hvilke de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
sættes til nul
Biobrændstoffer, der fremstilles af 
følgende råmaterialekategorier, anses for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
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vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag IV."

Or. es

Ændringsforslag 496
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen ved 
anvendelse af biobrændstoffer

Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen ved 
anvendelse af biobrændstoffer

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Biobrændstoffer produceret ved 
omdannelse af vegetabilsk stivelse, sukker 
og/eller fedtsyrer fra dyrkning anses for at 
indebære skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, som Kommissionen 
fastlægger for hvert retsår.

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12 Følgende udtryk er gældende for skøn af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen:

Sukker 13 De årlige bruttoemissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, Egross iluc global, 
beregnes ved følgende udtryk:

Olieholdige 
afgrøder 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

hvoraf
LUCglobal = samlede ændringer i 
arealanvendelsen i det år, som ligger 
forud for det år, hvor biobrændstofferne 



PE513.035v01-00 16/95 AM\937598DA.doc

DA

produceret (referenceåret) (målt i 
arealenheder (ha))
∑ dLUCglobal = akkumulerede samlede 
ændringer i arealanvendelsen 
biobrændstofproduktion i det foregående 
år (målt i arealenheder (ha))
CSRW = det foregående kulstoflager 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof, inkl. 
jord og vegetation) fra det foregående års 
nyopdyrkede arealer på verdensplan
CSAW = det nuværende kulstoflager 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof, inkl. 
jord og vegetation) fra det foregående års 
nyopdyrkede arealer på verdensplan; i
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSAW, være det skønnede lager 
pr. arealenhed efter 20 år, eller når 
afgrøden er moden, afhængigt af hvilket 
der er tidligst.
De årlige nettoemissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, Enet iluc global, 
beregnes ved følgende udtryk:
Enet iluc global = Egross iluc global – (20 
% x Egross iluc global)
hvoraf:
Enet iluc global = de årlige 
drivhusgasemissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (tons) CO2-ækvivalenter), 
reduceret med 20 % som kompensation 
for skønsmæssige usikkerheder.
Følgende udtryk er gældende for skøn af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen pr. enhed 
biobrændstof:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
hvoraf
FSbiofuels = andelen af råmaterialer
(vegetabilsk stivelse, sukker og/eller 
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fedtsyrer fra dyrkning målt i vægtmængde 
(tons)), som blev omdannet til 
biobrændstoffer året før, delt med de 
samlede vegetabilsk dyrkede afgrøder 
(målt i vægtmængde (tons)), som er 
produceret året inden referenceåret
Enbiofuels =energiindhold (målt som 
energiindhold (gigajoule) udtrykt ved 
nedre brændværdi) af den samlede 
biobrændstofproduktion i det foregående 
år
1000 = omregningskoefficient t/GJ til 
g/MJ.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en metode, som svarer til den metode, der er anført i bilag IV, Del C, stk. 7, til 
at foretage skøn af emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen på 
baggrund af råmaterialer, der anvendes til produktion af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 497
Bas Eickhout, 

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del A – tabel – række 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Non-food-energiafgrøder 15

Or. en

Ændringsforslag 498
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del B – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag

a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag, og råmaterialer, der er opført i 
del A i dette bilag, og for hvilke der ikke 
er fastsat skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i arealanvendelsen 
for referenceåret

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en metode, som svarer til den metode, der er anført i bilag IV, del C, stk. 7, til 
at foretage skøn af emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen på 
baggrund af råmaterialer, der anvendes til produktion af biobrændstoffer. 

Ændringsforslag 499
Jo Leinen

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del B – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) råmaterialer, der ikke er bragt i 
omsætning, og som er produceret lokalt til 
anvendelse i vejgående køretøjer eller 
mobile ikke-vejgående maskiner, som 
hovedsageligt anvendes til 
landbrugsdyrkning.

Or. en

Ændringsforslag 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) nummer 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

hvoraf:
E =de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
edl = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissioner fra forarbejdning
etd = emissioner fra transport og 
distribution
eu = emissioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2

eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2 samt
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en
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Begrundelse

Indførelsen af en ILUC-faktor (eiluc) sikrer, at ILUC-emissioner tages i betragtning, når det 
skal besluttes, om kriteriet for drivhusgasbesparelser er overholdt.

Ændringsforslag 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) nummer 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

hvoraf:
E =de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
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eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2

eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) nummer 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

hvoraf
E = de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
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etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2

eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2 samt
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 503
Britta Reimers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
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ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
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arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. es

Ændringsforslag 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1
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Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden 
er moden, afhængigt af hvilket der er 
tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.
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Or. en

Ændringsforslag 506
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del C – nr. 7, 8, 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Bilag V, del C, ændres således: 1) Bilag V, del C, ændres således:

a) Punkt 7 affattes således: a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:

"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
hvor hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed (megajoule))

el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed (megajoule))

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 år, 
før råmaterialet er høstet, afhængigt af 
hvilken der er senest

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 år, 
før råmaterialet er høstet, afhængigt af 
hvilken der er senest

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden er 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager pr. 
arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden er 
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moden, afhængigt af hvilket der er tidligst, 
og

moden, afhængigt af hvilket der er tidligst

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. arealenhed 
pr. år)."

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. arealenhed 
pr. år), og

eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ 
biobrændstoffer, såfremt biomassen 
stammer fra genoprettede nedbrudte 
arealer på de i punkt 8 omhandlede 
betingelser."

b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af kvaliteten af nedbrudte arealer, navnlig arealer på skråninger, bidrager til at 
mindske risikoen for naturkatastrofer, f.eks. jordskred, samtidig med at arealerne anvendes til 
et nyttigt formål, dvs. dyrkning af plantemateriale til energiproduktion, herunder i form af 
biobrændstoffer. Nedbringelse af CO2-emissionerne bør ikke kun tages i betragtning for 
nedbringelsens skyld, men også for at opnå den mest almindelige sikkerhedsgevinst, dvs. en 
mindsket risiko for naturkatastrofer med alvorlige konsekvenser.

Ændringsforslag 507
Riikka Pakarinen

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I punkt 11 tilføjes følgende afsnit:
"Hvis der i et brændstofproduktionsanlæg 
anvendes elektricitet fra vedvarende 
energikilder produceret andre steder, som 
er omfattet af den i artikel 15 omhandlede 
oprindelsesgaranti, anses 
drivhusgasemissionsniveauet af 
elektriciteten for at være nul. Ligeledes 
anses drivhusgasemissionsniveauet for 
den vedvarende elektricitet, der 
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produceres på produktionsanlægget, for 
at være nul."

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at tilskynde produktionsanlæg til at anvende vedvarende elektricitet 
som energikilde, hvis anlægget anvender energi, der produceres andre steder. Dette gavner 
også vedvarende energianlæg i regionen ved at øge efterspørgslen efter vedvarende 
elektricitet.

Ændringsforslag 508
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Punkt 16 affattes således:
16. Emissionsbesparelser fra 
overskydende elektricitet eller 
overskydende varme fra 
kraftvarmeværker [...] medregnes, for så 
vidt angår den overskydende elektricitet 
eller overskydende varme, der produceres 
på brændstofproduktionsanlæg med 
kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet 
biprodukt end et restprodukt fra 
landbruget. Når denne overskydende 
elektricitet eller overskydende varme
gøres op, ansættes kraftvarmeværkets 
størrelse til, hvad der mindst er 
nødvendigt for, at kraftvarmeværket 
kan levere den nødvendige varme eller 
elektricitet til brændstofproduktionen.
Besparelsen i drivhusgasemissionen ved 
denne overskydende elektricitet eller 
overskydende varme sættes til at være lig 
med den mængde drivhusgas, der ville 
være udledt ved produktion af samme 
mængde af elektricitet eller varme på et 
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kraftværk med samme brændsel som 
kraftvarmeværkets.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2004/8/EF har til formål at mindske efterspørgslen efter primær energi ved at 
fremme anvendelsen af kraftvarmeværker, når der er en efterspørgsel efter overskydende 
nyttevarme. Nordeuropa oplever en stor efterspørgsel efter overskydende varmeenergi. I 
henhold til dette direktiv bør effektive kraftvarmeværker anerkendes som en del af 
biobrændstofproduktionen. Fordelingsmetoden bør derfor udvides til også at omfatte 
overskydende nyttevarme i forbindelse med de kriterier for beregning af emissioner, der er 
fastsat i direktivet om vedvarende energi.

Ændringsforslag 509
Anne Delvaux

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende punkt tilføjes:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, sættes til nul 
frem til den 31. december 2017 og 
beregnes i henhold til bilag VIII fra den 
1. januar 2018."

Or. en

Begrundelse

Metoden til beregning af denne faktor bør identificeres med de andre metoder til at sikre 
klarhed og overblik og bør specifikt henvise til inddragelse af emissioner fra indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fra 2018 og frem.

Ændringsforslag 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende nummer tilføjes:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, beregnes i 
henhold til bilag VIII."

Or. en

Ændringsforslag 511
Britta Reimers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
"Bilag VIII
Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12

Sukker 13

Olieholdige 
afgrøder 

55

Del B. Biobrændstoffer og flydende 
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biobrændsler, for hvilke de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen sættes til 
nul
Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der fremstilles af følgende 
råmaterialekategorier, anses for at 
indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag V."

Or. en

Begrundelse

Så længe forskningen om ændringer i arealanvendelse og de indirekte konsekvenser er 
mangelfuld (som antydet i artikel 3), vil det være inkonsekvent at anvende ILUC-faktorer til 
beregning.

Ændringsforslag 512
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
"Bilag VIII
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Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12

Sukker 13

Olieholdige 
afgrøder 

55

Del B. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, for hvilke de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen sættes til 
nul
Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der fremstilles af følgende 
råmaterialekategorier, anses for at 
indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag V."

Or. en
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Ændringsforslag 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
"Bilag VIII
Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12

Sukker 13

Olieholdige 
afgrøder 

55

Del B. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, for hvilke de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen sættes til 
nul
Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der fremstilles af følgende 
råmaterialekategorier, anses for at 
indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
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af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag V."

Or. en

Ændringsforslag 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
"Bilag VIII
Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12

Sukker 13

Olieholdige 
afgrøder 

55

Del B. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, for hvilke de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen sættes til 
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nul
Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der fremstilles af følgende
råmaterialekategorier, anses for at 
indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag V."

Or. es

Ændringsforslag 515
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag VIII – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Del A. Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Biobrændstoffer fremstillet ved 
omdannelse af vegetabilsk stivelse, sukker 
og/eller fedtsyrer fra dyrkning anses for at 
indebære skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, som Kommissionen 
fastlægger for hvert retsår.
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Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder 

12 Følgende bestemmelser er gældende for 
skøn af emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen:

Sukker 13 De årlige bruttoemissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, Egross iluc global, 
beregnes ved følgende udtryk:

Olieholdige 
afgrøder 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

hvoraf
LUCglobal = samlede ændringer i 
arealanvendelsen i det år, som ligger 
forud for det år, hvor biobrændstofferne 
blev produceret (referenceåret) (beregnet 
som arealenheder (ha))
∑ dLUCglobal = akkumulerede samlede 
ændringer i arealanvendelsen 
biobrændstofproduktion i det foregående 
år (beregnet som arealenheder (ha))
CSRW = det foregående kulstoflager 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof, inkl. 
jord og vegetation) fra det foregående års 
nyopdyrkede arealer på verdensplan
CSAW = det nuværende kulstoflager 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof, inkl. 
jord og vegetation) fra det foregående års 
nyopdyrkede arealer på verdensplan; i
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSAW, være det skønnede lager 
pr. arealenhed efter 20 år, eller når 
afgrøden er moden, afhængigt af hvilket 
der er tidligst.
De årlige nettoemissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, Enet iluc global, 
beregnes ved følgende udtryk:
Enet iluc global = Egross iluc global – (20 
% x Egross iluc global)
hvoraf
Enet iluc global = de årlige 
drivhusgasemissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af indirekte 
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ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (tons) CO2-ækvivalenter), 
reduceret med 20 % som kompensation 
for skønsmæssige usikkerheder.
Følgende udtryk er gældende for skøn af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen pr. enhed 
biobrændstof:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
hvoraf
FSbiofuels = andelen af råmaterialer
(vegetabilsk stivelse, sukker og/eller 
fedtsyrer fra dyrkning målt i vægtmængde 
(tons)), som blev omdannet til 
biobrændstoffer året før, delt med de 
samlede vegetabilsk dyrkede afgrøder 
(målt i vægtmængde (tons)), som er
produceret året inden referenceåret;
Enbiofuels =energiindhold (målt som 
energiindhold (gigajoule) udtrykt ved 
nedre brændværdi) af den samlede 
biobrændstofproduktion i det foregående 
år
1000 = omregningskoefficient t/GJ til 
g/MJ.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en metode, som svarer til den metode, der er anført i bilag V, stk. 7, til at 
foretage skøn af emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen på baggrund 
af råmaterialer, der anvendes til produktion af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 516
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII – del A – tabel – række 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nonfood-energiafgrøder 15

Or. en

Ændringsforslag 517
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII – del B – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag

a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag, og råmaterialer, der er opført i 
del A i dette bilag, og for hvilke der ikke 
er fastsat skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i arealanvendelsen 
for referenceåret

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en metode, som svarer til den metode, der er anført i bilag V, stk. 7, til at 
foretage skøn af emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen på baggrund 
af råmaterialer, der anvendes til produktion af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 518
Jo Leinen

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII – del B – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) råmaterialer, der ikke er bragt i 
omsætning, og som er produceret lokalt til 
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anvendelse i vejgående køretøjer eller 
mobile ikke-vejgående maskiner, som 
hovedsageligt anvendes til 
landbrugsdyrkning.

Or. en

Ændringsforslag 519
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende indsættes som bilag VIIIa:
"A. Biomasse uden ILUC godkendes af 
Kommissionen inden for en godkendt 
national ordning som omhandlet i 
procedurerne:
1. Biomasse, der dyrkes som en toårig 
afgrøde på et areal, der ikke tidligere har 
været brugt til dyrkning af toårige 
afgrøder.
2. Biomasse hidrørende fra 
udbyttestigninger, der ikke ville være 
opstået uden en efterspørgsel fra 
biobrændstofindustrien som omhandlet i 
del B i dette bilag.
B. Analyser af afgrødeintensivering
1. Inden for en national ordning kan 
biomasse certificeres som biomasse uden 
ILUC i en mængde for hver type dyrket 
afgrøde, der har optaget mindst 1 % af 
agerjorden i den pågældende medlemsstat 
(eller et andet tredjeland, der ønsker at 
forelægge en national ordning), op til den 
mængde, hvormed udbyttet af afgrøder i 
henhold til del B.4 overstiger udbyttet af 
afgrøder i henhold til del B.3.
2. For hver type dyrket afgrøde, der har 
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optaget mindst 1 % af agerjorden i den 
pågældende medlemsstat (eller et andet 
tredjeland, der ønsker at forelægge en 
national ordning) i 2008, beregner staten 
den årlige udbyttestigning for afgrøden 
inden for sit område ved at beregne det 
sammensatte udbytte ud fra et 
grundlæggende treårs glidende 
gennemsnit og et endeligt treårs glidende 
gennemsnit.
a) Det grundlæggende treårs glidende 
gennemsnit er den gennemsnitlige 
middelværdi i ton pr. hektar af den 
pågældende afgrøde i 1997, 1998 og 1999.
b) Det endelige treårs glidende 
gennemsnit er den gennemsnitlige 
middelværdi i ton pr. hektar af den 
pågældende afgrøde i 2006, 2007 og 2008.
c) Det underforståede årlige udbytte er 
den udbyttestigning (udtrykt i procent), 
der ville opstå, hvis man øgede udbyttet 
fra det grundlæggende treårs glidende 
gennemsnit til det endelige treårs glidende 
gennemsnit over ni år. Hvis dette 
regnestykke giver nul eller et negativt tal, 
er det underforståede årlige udbytte for 
den pågældende afgrøde lig med nul.
3. Hver medlemsstat (eller et andet 
tredjeland, der ønsker at forelægge en 
national ordning) opretter en tabel for 
hver type dyrket afgrøde, der har optaget 
mindst 1 % af statens agerjord i 2008, 
hvor udbyttet i 2007 antages som det 
endelige treårs glidende gennemsnit for 
den pågældende afgrøde, og derefter 
beregnes det forventede udbytte af den 
pågældende afgrøde for hvert år fra 2008 
til 2020 ved at øge udbyttet hvert år med 
det underforståede årlige udbytte for den 
pågældende afgrøde. Dette anslåede 
udbytte for det relevante år multiplicerer 
medlemsstaten (eller en anden stat, der 
ønsker at forelægge en national ordning) 
med det reelle agerjordareal, som er 
opdyrket med den pågældende afgrøde i 
det pågældende år.
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4. Det reelle udbytte af en afgrøde for 
hvert år fastsættes som medlemsstatens 
(eller en anden stat, der ønsker at 
forelægge en national ordning) endelige 
gennemsnitlige udbytte pr. hektar af en 
given afgrøde inden for statens område. 
Dette reelle udbytte for det relevante år 
multiplicerer staten med det reelle 
agerjordareal, som er opdyrket med den 
pågældende afgrøde i det pågældende 
år."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslagene til betragtning 4 og 4a (ny).

Ændringsforslag 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende tilføjes som
bilag VIIIa:
Følgende biobrændstoffer betragtes som 
avancerede biobrændstoffer:
Biologisk materiale, for hvilket relevante 
alternative anvendelser er forbundet med 
betydelige emissioner af metan eller 
lattergas, uden at der genereres brugbar 
energi.

Or. sv

Ændringsforslag 521
Anja Weisgerber
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: udgår
"Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
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energiindhold
a) Brugt madolie
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
c) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. de

Begrundelse

Bilag IX (nyt) defineres nyt i et separat ændringsforslag.

Ændringsforslag 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: udgår
"Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
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affald og om ophævelse af visse direktiver
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
c) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. it

Ændringsforslag 523
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: udgår
"Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
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henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
c) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 524
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: udgår
"Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam
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f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
c) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. fr

Ændringsforslag 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: udgår
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"Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
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c) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. sv

Ændringsforslag 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: udgår
"Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
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k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
c) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. en

Begrundelse

Erstattet af et bilag vedrørende avancerede vedvarende transportenergikilder.

Ændringsforslag 527
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Bilag IX "Bilag IX

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Råmaterialer, som bidrager til 
opfyldelsen af det mål på 2 %, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra d), nr. i), 
i direktiv 2009/28/EF:

a) Alger a) Alger
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b) Biomassefraktion af blandet
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomasse fra kommunalt affald, der er 
omfattet af genanvendelsesmålene i 
henhold til artikel 11, stk. 2, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm d) Halm

e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Husdyrgødning og spildevandsslam

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg g) Talloliebeg
h) Råglycerin h) Råglycerin

i) Bagasse i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme j) Presserester af vindruer og vinbærme

k) Nøddeskaller k) Nøddeskaller
l) Avner l) Avner

m) Skaller m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

na) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

a) Brugt madolie nb) Brugt madolie

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

nc) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale nd) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav- ne) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
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og finérkævler." og finérkævler."

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 528
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Bilag IX "Bilag IX
Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Råmaterialer, som bidrager til det
mål på 2 %, der er omhandlet i artikel 3,
litra d, nr. i)

a) Alger a) Alger (autotrof)
b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomassefraktion af indsamlet
kommunalt affald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Halm d) Halm

e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Husdyrgødning og spildevandsslam
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
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g) Talloliebeg g) Talloliebeg
h) Råglycerin h) Råglycerin

i) Bagasse i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme j) Presserester af vindruer og vinbærme

k) Nøddeskaller k) Nøddeskaller
l) Avner l) Avner

m) Skaller m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie na) Brugt madolie

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

nb) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale nc) Celluloseholdigt nonfood-materiale
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

nd) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. de

Begrundelse

Flerdobbelte medregninger er statistisk set tvivlsomme, fordi de fører til, at der opstår 
virtuelle biobrændstoffer, og dermed til en illusion om, at miljøpolitiske mål er blevet opfyldt.

Ændringsforslag 529
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til, at 
værdien af de koefficienter, der opstilles i 
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bilag IX, ikke er tilpasset alle produkter, 
og at der skal indledes yderligere 
overvejelser for at forhindre enhver form 
for retlig usikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 530
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

a) Alger a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald og 
restprodukter, undtaget affald, der er 
omfattet af en særskilt 
indsamlingsordning i henhold til artikel 
11, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver.

d) Halm d) Biomassefraktion af affalds- og 
restprodukter fra landbrug og 
landbrugsrelaterede brancher, såsom 
bagasse, skaller, bælge, presserester af 
vindruer, vinbærme og avner

e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Biomassefraktion af affald og rester fra 
skovbrug og skovbrugsrelaterede 
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industrier såsom bark, blade, nåle, grene, 
trækroner, savsmuld, savspåner, sortlud, 
brunlud, lignin og tallolie 

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg
h) Råglycerin
i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller
l) Avner
m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

Or. en

Begrundelse

Enhver positiv, detaljeret oversigt vil være ufuldstændig, eftersom den ikke omfatter 
råmaterialer, som vil kunne anvendes til andengenerationsbiobrændstoffer, da de kan være 
restprodukter fra processer, som vi ikke kender til i dag. Der er derfor behov for mere 
generiske definitioner, som omfatter et bredere udvalg af råmaterialer, med henblik på at 
stimulere innovation af nye avancerede biobrændstoffer. For så vidt angår skovbrug, er der 
ingen grund til i dette direktiv at sondre mellem forskellige dele af træet, da dette bør være op 
til markedet.

Ændringsforslag 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold
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a) Alger a) Alger
b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald

d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Husdyrgødning og spildevandsslam

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
g) Talloliebeg g) Talloliebeg

h) Råglycerin h) Råglycerin

i) Bagasse
j) Presserester af vindruer og vinbærme j) Presserester af vindruer og vinbærme

k) Nøddeskaller

l) Avner l) Lignocellulosisk materiale, herunder 
halm, bagasse, nøddeskaller, avner og 
skaller

m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

Or. en

Begrundelse

For at fremme større markedsindtrængning for biobrændstoffer bør ligoncellulosisk materiale 
være omfattet i det samme punkt, og sukkerproducerende planter bør tilføjes, da sukker ikke 
kun er et fødevareprodukt, men også en bærer til bioteknologisk fermentering, som er vigtigt 
for innovation inden for biobrændstofproduktion (derfor udelukkelse af ethanol).

Ændringsforslag 532
Pilar Ayuso
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Liste over avancerede 
biobrændstoffer: Biobrændstoffer, der 
stammer fra følgende råmaterialer, anses 
for avancerede biobrændstoffer

Or. es

Ændringsforslag 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. En udvidet liste over avancerede 
biobrændstoffer. Biobrændstoffer, der 
stammer fra følgende råmaterialer, anses 
for at være avancerede biobrændstoffer

Or. en

Begrundelse

Der er behov for langsigtet investeringsstabilitet, når der investeres i avancerede 
biobrændstoffer. En mere udbredt anvendelse af affald og restprodukter kræver ofte 
yderligere investeringer. For at forhindre kunstige markedshindringer mellem 
medlemsstaterne er det vigtigt, at biobrændstofaffald og halmrestprodukter opføres i bilag IX 
til direktiver. Dette vil bidrage til at øge den investeringsstabilitet, der er påkrævet i 
forbindelse med avancerede biobrændstoffer. Det anbefales, at nedenstående ændringsforsalg 
sættes til afstemning samlet.

Ændringsforslag 534
Julie Girling
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Råmaterialer, som bidrager til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Råmaterialer, som bidrager til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4,

Or. en

Ændringsforslag 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Del A. Affald og restprodukter, hvis 
bidrag til opfyldelsen af de mål, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 4, sættes til fire 
gange deres energiindhold

Or. en

Ændringsforslag 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Alger a) Alger (autotrofe)

Or. en

Ændringsforslag 538
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Bakterier

Or. fr

Ændringsforslag 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Bakterier

Or. en

Begrundelse

Produktion af avancerede biobrændstoffer uden ILUC-indvirkninger, og uden at der brydes 
ind i fødevarekæden, bør fremmes.

Ændringsforslag 540
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af
særskilte indsamlingsordninger i henhold 
til artikel 11, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver

Or. en

Begrundelse

 Medtagelsen af biomassefraktion af blandet kommunalt affald kan – også uden udelukkelse af 
særskilt indsamlet husholdningsaffald – alt efter betingelserne tilskynde kommunerne til at 
ophøre med at foretage særskilt affaldsindsamling og til at omdanne det fælleshåndterede 
affald til energi og dermed afstå fra 2015-målet om særskilt indsamling af metal, plast, papir 
og glas og gøre op med det affaldshierarki, der er fastsat i affaldsdirektivet.
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Ændringsforslag 541
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af
særskilte indsamlingsordninger i henhold 
til artikel 11, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver

Or. en

Ændringsforslag 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, herunder kildesorteret bioaffald,
men ikke andet sorteret husholdningsaffald
og genbrugspapir, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende genbrugspapir som råmateriale til brændstoffer set ud 
fra et spørgsmål om ressourceeffektivitet. Indsamling af genbrugspapir og bæredygtig 
udnyttelse af dette f.eks. som råmateriale til papir skaber arbejdspladser også i regionerne, 
og denne mulighed bør ikke svækkes. Kommissionens tekst er uklar, når det gælder 
kildesorteret bioaffald, hvorfor det er hensigtsmæssigt at præcisere, at det godt kan udnyttes.

Ændringsforslag 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biologisk nedbrydelig fraktion af 
industriaffald

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder 2009/28/EF, hvor bionedbrydelige dele af industrielt affald er beskrevet ved 
definitionen af biomasse i artikel 2, litra e).

Ændringsforslag 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald, 
medmindre det kan genbruges industrielt 
eller økonomisk til andre industrielle 
formål
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Or. en

Ændringsforslag 545
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald, 
detail- og engrosaffald samt 
restprodukter, undtaget affald, der er 
omfattet af en særskilt 
indsamlingsordning i henhold til artikel 
11, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF.

Or. en

Ændringsforslag 546
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald, 
undtaget affald, der er omfattet af en 
særskilt indsamlingsordning i henhold til 
artikel 11, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver.

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af biomassefraktion af industriaffald kan, alt efter betingelserne, tilskynde 
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affaldsproducenter og kommunerne til at ophøre med at foretage særskilt affaldsindsamling 
og til at omdanne det fælleshåndterede affald til energi og dermed afstå fra 2015-målet om 
særskilt indsamling af metal, plast, papir og glas og gøre op med det affaldshierarki, der er 
fastsat i affaldsdirektivet.

Ændringsforslag 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald, 
affald fra detail- og engroshandelen og 
restprodukter

Or. en

Begrundelse

Set ud fra et spørgsmål om ressourceeffektivitet ville det være hensigtsmæssigt at fremme 
udnyttelsen af mange forskellige slags industriaffald samt affald og procesrester fra detail- og 
engroshandelen i biobrændstofproduktionen.

Ændringsforslag 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald, 
herunder udtræk, melasse, fiskeaffald, 
restprodukter fra produktionen af 
fiskemel, slagteriaffald og 
kødforarbejdningsaffald
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Or. en

Ændringsforslag 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Halm d) Halm og biomasse fra vedligeholdelse
af grønne områder

Or. en

Ændringsforslag 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Husdyrgødning, flydende gødning, 
gylle, fjerkrægødning, fiskeekskrementer
og spildevandsslam

Or. en

Ændringsforslag 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 552
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/29/EF
Bilag IX – del A – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion, jordolie anvendt til 
blegning, palmeolieslam og tomme 
palmefrugtbundter

Or. en
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Ændringsforslag 554
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Talloliebeg g) Sortlud og heraf afledte produkter 
såsom lignin og talloliebeg, eksklusive 
produkter, som har en mere værdifuld 
kommerciel anvendelse, er ifølge 
affaldshierarkiet på linje med rå tallolie

Or. en

Begrundelse

Inden restprodukter og affald omdannes til energi, bør de i henhold til affaldshierarkiet 
anvendes til mere bæredygtige kommercielle formål. Dette er grunden til, at rå tallolie er 
tilføjet.

Ændringsforslag 555
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Talloliebeg g) Restprodukter fra bearbejdning i 
papirmasse- og papirindustrien såsom 
sort slam, rå sulfatsæbe, rå tallolie og
talloliebeg

Or. en

Begrundelse

Pulp- og papirmøller har adskillige bearbejdningsrester, som har stort potentiale til 
produktion af avancerede biobrændstoffer. Alle dele stammer fra den samme primære proces 
og er derfor bearbejdningsrester, der ligner talloliebeg, som er omfattet af bilagets del A i 
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Kommissionens forslag. Alle restprodukter med samme oprindelse bør behandles på samme 
måde.

Ændringsforslag 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Talloliebeg g) Sortlud og heraf afledte produkter 
såsom rå sulfatsæbe, lignin, rå tallolie og
talloliebeg

Or. en

Begrundelse

Alle restprodukter fra papirmøller bør behandles ens. Disse restprodukter har et stort 
potentiale inden for produktion af avancerede biobrændstoffer.

Ændringsforslag 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Bagasse udgår

Or. en

Ændringsforslag 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag – del A – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Presserester af vindruer og vinbærme j) Presserester og bagasse, herunder 
sukkerrør, sukkerroe, vindruebagasse og
vinbærme

Or. en

Ændringsforslag 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Avner l) Celluloseholdige nonfood-materialer –
restprodukter fra indsamling og rensning 
af korn og kerner (skaller, avner, kolber 
osv.) 

Or. en

Ændringsforslag 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) Skaller udgår
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Or. en

Ændringsforslag 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

udgår

Or. en

Ændringsforslag 562
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

udgår

Or. en

Ændringsforslag 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Bark, grene, blade

Or. en

Ændringsforslag 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Affald fra skovhugst, såsom bark, 
grene, trækroner, småtræer, blade, 
savsmuld og savspåner

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at behandle de forskellige typer affald fra skovforvaltningen og 
skovhugsten på samme måde. Dette vil også fremme udviklingen af landdistrikterne og 
regionerne, eftersom der skabes et marked for affald fra skovforvaltningen som råmateriale 
til brændselsproduktionen.

Ændringsforslag 565
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Bark, grene, trækroner, blade, savsmuld 
og savspåner
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Or. en

Ændringsforslag 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Bark, grene, udtyndinger, blade, 
savsmuld og savspåner

Or. en

Ændringsforslag 567
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Restprodukter fra biokemisk 
produktion.

Or. en

Ændringsforslag 568
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) Mæsk.

Or. en

Ændringsforslag 569
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nc) Overskydende gær.

Or. en

Ændringsforslag 570
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nd) Valle.

Or. en

Ændringsforslag 571
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Brugt madolie.

Or. es

Ændringsforslag 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Brugt madolie.

Or. fr

Begrundelse

Forskningen i udvikling af biobrændstoffer fremstillet af brugt madolie er lovende og yder et 
energi- og miljømæssigt bidrag, der kan sammenlignes med de biobrændstoffer, der 
fremstilles af de råmaterialer, der oplistes i direktivets bilag II. For at sikre lige muligheder 
og proportionalitet bør udviklingen af disse produkter således fremmes på samme måde som 
råmaterialerne i bilag II.

Ændringsforslag 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Brugt madolie.

Or. en
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Ændringsforslag 574
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ne) Brugt madolie.

Or. en

Ændringsforslag 575
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum1

__________________
1EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. es

Ændringsforslag 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum1.

__________________
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 577
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nf) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum1.
__________________
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 578
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

nc) Celluloseholdigt nonfood-materiale.

Or. es

Ændringsforslag 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nc) Celluloseholdigt nonfood-materiale.

Or. en

Ændringsforslag 580
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ng) Celluloseholdigt nonfood-materiale.

Or. en

Ændringsforslag 581
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

nd) Lignocellulosemateriale, undtagen 
sav- og finérkævler.

Or. es

Ændringsforslag 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) Lignocellulosemateriale, undtagen 
sav- og finérkævler.

Or. en

Begrundelse

Lignocellulose bør medregnes på lige fod med andre træbaserede råmaterialer, da det ikke 
har en ILUC-effekt.

Ændringsforslag 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nd) Lignocellulosemateriale, undtagen 
sav- og finérkævler.

Or. en
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Ændringsforslag 584
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nh) Lignocellulosemateriale, undtagen 
sav- og finérkævler og papirtræ

Or. en

Ændringsforslag 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ne) Triglycerider, frie fedtsyrer og 
destillater og olier, der ikke overholder 
specifikationerne, fra oliekemikalier, 
biodiesel, raffinering af vegetabilsk olie, 
fødevareproduktion og industri, hvorfra 
der kommer animalsk fedt.

Or. en

Ændringsforslag 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n f (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

nf) Animalske fedtstoffer, der ikke er til 
konsum.

Or. en

Ændringsforslag 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ng) Teknisk majsolie.

Or. en

Ændringsforslag 588
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår restprodukter fra landbruget, 
bør kun de mængder, som ligger over de 
mængder, der er nødvendige for at 
forebygge jorderosion og fremmer 
biodiversiteten, medregnes. Hvad angår 
restprodukter fra skovforvaltning, bør kun 
de mængder, som ligger over de 
mængder, der er nødvendige for at 
forebygge tab af biodiversiteten, 
medregnes.

Or. en
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Begrundelse

Et problem bør ikke løses ved at skabe et andet problem.

Ændringsforslag 589
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

udgår

Or. es

Ændringsforslag 590
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

udgår

Or. en

Begrundelse

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



PE513.035v01-00 82/95 AM\937598DA.doc

DA

Ændringsforslag 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

udgår

Or. en

Ændringsforslag 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

udgår

Or. en

Ændringsforslag 593
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

Del B. Råmaterialer, som bidrager til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4,

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B. Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

Del B. Affald og restprodukter, hvis 
bidrag til opfyldelsen af de mål, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 4, sættes til to 
gange deres energiindhold

Or. en

Ændringsforslag 595
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Brugt madolie udgår
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Or. en

Begrundelse

Del B er ikke nødvendig, hvis der kun er et niveau af flerdobbelt medregning. Dette litra kan 
derfor flyttes til del A.

Ændringsforslag 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Brugt madolie udgår

Or. fr

Begrundelse

Forskningen i udvikling af biobrændstoffer fremstillet af brugt madolie er lovende og yder et 
energi- og miljømæssigt bidrag, der kan sammenlignes med de biobrændstoffer, der 
fremstilles af de råmaterialer, der oplistes i direktivets bilag II. For at sikre lige muligheder 
og proportionalitet bør udviklingen af disse produkter således fremmes på samme måde som 
råmaterialerne i bilag II.

Ændringsforslag 597
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Brugt madolie udgår

Or. es
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Ændringsforslag 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Brugt madolie udgår

Or. en

Ændringsforslag 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner. Disse restprodukters bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold, efter vedtagelsen af 
bæredygtighedskriterier på EU-plan

Or. en

Ændringsforslag 600
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Animalske fedtstoffer, der er udgår
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klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

Or. en

Begrundelse

Del B er ikke nødvendig, hvis der kun er et niveau af flerdobbelt medregning. Dette litra kan 
derfor flyttes til del A.

Ændringsforslag 601
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

udgår

Or. es

Ændringsforslag 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 

udgår
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henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

Or. en

Ændringsforslag 603
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale udgår

Or. en

Ændringsforslag 604
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale udgår

Or. en

Begrundelse

Del B er ikke nødvendig, hvis der kun er et niveau af flerdobbelt medregning. Dette litra kan 
derfor flyttes til del A.

Ændringsforslag 605
Gaston Franco



PE513.035v01-00 88/95 AM\937598DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale udgår

Or. fr

Ændringsforslag 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale udgår

Or. en

Ændringsforslag 607
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale udgår

Or. es

Ændringsforslag 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale udgår

Or. en

Ændringsforslag 609
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale Celluloseholdigt nonfood-materiale, 
undtaget affald, der er omfattet af en 
særskilt indsamlingsordning i henhold til 
artikel 11, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver.

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af celluloseholdigt nonfood-materiale kan, alt efter betingelserne, tilskynde 
affaldsproducenter og kommunerne til at ophøre med at foretage særskilt affaldsindsamling 
og til at omdanne det fælleshåndterede affald til energi og dermed afstå fra 2015-målet om 
særskilt indsamling af metal, plast, papir og glas og gøre op med det affaldshierarki, der er 
fastsat i affaldsdirektivet.

Ændringsforslag 610
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale c) Celluloseholdigt nonfood-materiale, 
såsom al biomasse fra landbaserede 
nonfood energiafgrøder, der er dyrket 
med henblik på at producere bioenergi, 
herunder elefantgræs, andre 
energigræsser, nonfood-varianter af 
sorghum og industriel hamp

Or. en

Ændringsforslag 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale c) Celluloseholdigt og 
hemicelluloseholdigt nonfood-materiale

Or. en

Ændringsforslag 612
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Del B er ikke nødvendig, hvis der kun er et niveau af flerdobbelt medregning. Dette litra kan 
derfor flyttes til del A.

Ændringsforslag 613
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 615
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler, som kan genbruges 
industrielt eller økonomisk til enhver 
anden industriel anvendelse, samt ethvert 
andet lignocelluloseholdigt restprodukt, 
der kan genbruges til andre industrielle 
formål.

Or. en
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Ændringsforslag 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Biomassefraktion af ødelagte arealer, 
uopdyrkede landbrugsarealer og 
marginaljorde, som ikke kan anvendes til 
fødevareproduktion. 

Or. en

Ændringsforslag 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del B – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Biomasse af kommunalt affald, 
herunder forældede fødevarer, affald fra 
købmandsbutikker, køkkenaffald, 
restaurant- og kantineaffald.

Or. en

Ændringsforslag 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX a (nyt)



PE513.035v01-00 94/95 AM\937598DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Som bilag IX tilføjes følgende:
"Bilag IXa
"Avancerede vedvarende 
transportenergikilder
Beskyttelse af bæredygtighed
Medlemsstaterne træffer 
beskyttelsesforanstaltninger for 
anvendelse af affalds- og restprodukter 
med henblik på at sikre, at anvendelse 
som transportbrændstof overholder 
affaldshierarkiet, nemlig forebyggelse, 
forberedelse med henblik på genbrug og 
genanvendelse inden energiudnyttelse 
som fastlagt i direktiv 2008/98/EF, og 
sikre omfattende anvendelse.
For så vidt angår anvendelse af biotiske 
kilder indfører medlemsstaterne 
beskyttelsesforanstaltninger for at 
beskytte biodiversiteten og mod udpining 
eller tab af økosystemydelser og for at 
forhindre afvigelser fra den nuværende 
anvendelse, som ville have en negativ 
indirekte eller direkte indvirkning på 
biodiversiteten, jorden eller den generelle 
kulstofbalance.
Under iagttagelse af de foranstaltninger, 
som medlemsstaterne vedtager til 
beskyttelse af bæredygtigheden, er 
følgende råmaterialer egnet til avanceret 
transportenergi, jf. artikel 3, stk. 4:
Del A:
- Alger
- Vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologiske 
oprindelse.
Del B:
- Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
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artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
- Biomassefraktion af industriaffald
- Halm
- Husdyrgødning og spildevandsslam
- Talloliebeg
- Råglycering
- Presserester af vindruer og vinbærme
- Nøddeskaller
- Avner
- Kolber
- Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
- Celluloseholdigt nonfood-materiale
- Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. en

Begrundelse

Alger og vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, 
i del A i bilag IX, samt vedvarende elektricitet i elkøretøjer samt CCU (f.eks. anvendelse af 
uundgåelige industrielle affaldsgasser til mikrobiel fermentation til produktion af flydende 
eller gasformigt brændstof) bør sættes til fire gange deres energiindhold til opfyldelse af 3 %-
målet for avancerede transportenergikilder. Brugt madolie og animalske fedtstoffer behøver 
ingen incitamenter ud over de overordnede mål i direktiverne om brændstofkvalitet og 
vedvarende energi.


