
AM\937598SV.doc PE513.035v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2012/0288(COD)

3.6.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
483 - 620

Förslag till betänkande
Corinne Lepage
(PE508.236v01-00)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring 
av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor

Förslag till direktiv
(COM(2012)0595 – C7-0337/2013 – 2012/0288(COD))



PE513.035v01-00 2/95 AM\937598SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\937598SV.doc 3/95 PE513.035v01-00

SV

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

Förslag till direktiv
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Ändringsförslag 484
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilagorna till direktiv 98/70/EG ska ändras 
på följande sätt:

Bilagorna till direktiv 98/70/EG, ändrade 
genom direktiv 2009/30/EG av den 
23 april 2009, ska ändras på följande sätt:

Or. en

Motivering

Av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
edl = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. en
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Motivering

Införandet av en Iluc-faktor (eiluc) säkerställer att Iluc-utsläppen tas med i beräkningen vid 
bedömningen av efterlevnaden av kriteriet om minskade utsläpp av växthusgaser.

Ändringsförslag 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt förändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
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koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
förändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
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distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 488
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkterna 7, 8 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga IV del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 
20 år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
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(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel per 
ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 489
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – leden 7, 8, 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga IV del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
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de totala utsläppen fördelas jämnt över 
20 år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
el = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först,
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel per 
ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. es

Ändringsförslag 490
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkterna 7, 8 och 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga IV del C ska ändras på följande 
sätt:

1) Bilaga IV del C ska ändras på följande 
sätt:

a) Punkt 7 ska ersättas med följande: a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

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

El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),

El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,

CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende på 
vilket som inträffar först, och

CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende på 
vilket som inträffar först, 

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel per 
ytenhet per år).”

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel per 
ytenhet per år), och

Eb = bonus på 29 g CO2eq/MJ 
biodrivmedel, om biomassa erhålls från 
återställd skadad mark under de 
förutsättningar som anges i punkt 8.”
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b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Motivering

Att förbättra kvaliteten på skadad mark, och särskilt mark på sluttningar, bidrar till att 
minska risken för naturkatastrofer, till exempel jordskred, samtidigt som marken används för 
ett användbart syfte, nämligen användningen av växtdelar för energiproduktion, inbegripet 
biodrivmedel. En minskning av koldioxidutsläppen bör inte ske enbart för 
utsläppsminskningens skull, utan med tanke på den minskade risken för naturkatastrofer som 
får allvarliga konsekvenser.

Ändringsförslag 491
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”19a. Utsläpp till följd av utvinning eller 
odling (eec), direkt ändrad 
markanvändning (el) och indirekt ändrad 
markanvändning (eiluc) ska tillräknas 
delprodukter på grundval av deras 
energiinnehåll. Utsläpp som tillräknas 
delprodukter ska anses som tillägg till de 
utsläpp som tillräknas huvudprodukten.”

Or. en

Ändringsförslag 492
Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”19a. Utsläppen från indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, ska anses vara noll 
fram till den 31 december 2017 och 
beräknas i enlighet med bilaga V från den 
1 januari 2018.”

Or. en

Motivering

Metoden för att beräkna denna faktor bör stämma överens med de andra metoderna av 
tydlighetsskäl och för att underlätta jämförelser, och särskilt jämförelser av utsläpp från 
indirekt ändrad markanvändning från 2018 och framåt. 

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”19a. Utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, ska beräknas i 
enlighet med bilaga V.”

Or. en

Ändringsförslag 494
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga V
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
till följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV 
del C punkt 7.”

Or. en
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Motivering

Se motiveringarna till artikel 7a.6 och artikel 7b.2.

Ändringsförslag 495
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga V:
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom de grödor som används för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Del B: Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som produceras av följande 
råvarukategorier kommer att anses ge 
upphov till nollutsläpp på grund av 
indirekt ändrad markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
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b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V 
del C punkt 7.”

Or. es

Ändringsförslag 496
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – Del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning till 
följd av produktion av biodrivmedel

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning till 
följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Biodrivmedel som produceras genom 
omställning av vegetabilisk stärkelse, 
socker och/eller fettsyror från odling 
anses ha beräknade utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning som ska 
fastställas av kommissionen för varje 
lagstiftningsår.

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor 

12 För beräkningen av utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning ska följande 
formel tillämpas:

Socker 13 För beräkningen av årliga bruttoutsläpp 
från kollagerförändringar orsakade av 
indirekt ändrad markanvändning, Egross 
iluc global, ska följande formel tillämpas:

Oljegrödor 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)
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där
LUCglobal = global ändrad 
markanvändning under det år som 
föregår året för 
biodrivmedelsproduktionen (referensåret) 
(beräknat som ytenhet (ha)),
∑ dLUCglobal = Samlad global direkt 
ändrad markanvändning för 
biodrivmedelsproduktion under 
föregående år (beräknat som ytenhet 
(ha)),
CSRW = tidigare kollager (beräknat som 
massa (ton), inbegripet både mark och 
vegetation), inom nyuppodlade områden i 
världen under föregående år.
CSAW = faktiskt kollager (beräknat som 
massa (ton), inbegripet både mark och 
vegetation), inom nyuppodlade områden i 
världen under föregående år. Om 
kollagret ackumuleras under mer än ett 
år ska det värde som tilldelas CSAW vara 
det beräknade lagret per ytenhet efter 
tjugo år eller när grödan når mognad, 
beroende på vilket som inträffar först.
För beräkning av de årliga nettoutsläppen 
från kollagerförändringar orsakade av 
indirekt ändrad markanvändning, Enet 
iluc global, ska följande formel tillämpas:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
där
Enet iluc global = årliga 
växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar orsakade av indirekt 
ändrad markanvändning (beräknat som 
massa (ton) av koldioxidekvivalenter), 
minskat med 20 % för att kompensera för 
felaktigheter i beräkningen. 
För beräkningen av utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning per enhet 
biodrivmedel ska följande formel 
tillämpas:
eiluc = (FSbiofuels x Enet iluc global) / 
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Enbiofuel global) x 1 000
där
FSbiofuel = Andelen råmaterial 
(vegetabilisk stärkelse, socker och/eller 
fettsyror från odling, beräknade som 
massa (ton)), omvandlad till biodrivmedel 
under föregående år, dividerat med de 
vegetabiliska grödor från odling som 
producerats globalt under det år som 
föregår referensåret.
Enbiofuel = Energiinnehåll (beräknat 
som energiinnehåll (gigajoule) som 
beräknas genom lägre värmevärde) hos 
den globala biodrivmedelsproduktionen 
under föregående år.
1 000 = omräkningsfaktor t/GJ till g/MJ.

Or. en

Motivering

Införandet av en metod som motsvarar metoden i del C punkt 7 i bilaga IV för beräkning av 
de utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning, baserat på de råvaror som 
förbrukas för produktionen av biodrivmedel. 

Ändringsförslag 497
Bas Eickhout, 

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga I – del A – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energigrödor för 
icke-livsmedelsändamål 

15

Or. en

Ändringsförslag 498
Christa Klaß
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Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga I – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.

a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga och de råvaror i del A i 
denna bilaga för vilka de beräknade 
utsläppen från indirekt ändrad 
markanvändning inte har fastställts för 
referensåret.

Or. en

Motivering

Införandet av en metod som motsvarar metoden i del C punkt 7 i bilaga IV för beräkningen av 
utsläpp orsakade av indirekt ändrad markanvändning, baserat på råvaror som förbrukas för 
produktionen av biodrivmedel.

Ändringsförslag 499
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del B – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) råvaror som inte har släppts ut på 
marknaden och som har producerats för 
lokal konsumtion för vägfordon och 
mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg och som 
primärt används för interna 
jordbrukssyften.

Or. en
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Ändringsförslag 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
edl = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
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överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Motivering

Införandet av en Iluc-faktor (eiluc) säkerställer att Iluc-utsläppen tas med i beräkningen vid 
bedömningen av efterlevnaden av kriteriet om minskade utsläpp av växthusgaser.

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt förändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
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eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
förändrad markanvändning,
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eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 503
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del C – punkterna 7, 8 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 
20 år. Följande formel ska användas:
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el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del C – leden 7, 8, 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande utgår



PE513.035v01-00 24/95 AM\937598SV.doc

SV

sätt:
a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 
år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
el = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först,
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. es

Ändringsförslag 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del C – punkterna 7, 8 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 
20 år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”



PE513.035v01-00 26/95 AM\937598SV.doc

SV

b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 506
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del C – punkterna 7, 8 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

a) Punkt 7 ska ersättas med följande: a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

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

El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),

El = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,

CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 

CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
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värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende på 
vilket som inträffar först, och

värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende på 
vilket som inträffar först, 

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel per 
ytenhet per år).”

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel per 
ytenhet per år), och
Eb = bonus på 29 g CO2eq/MJ 
biodrivmedel, om biomassa erhålls från 
återställd skadad mark under de 
förutsättningar som anges i punkt 8.”

b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Motivering

Att förbättra kvaliteten på skadad mark, och särskilt mark på sluttningar, bidrar till att 
minska risken för naturkatastrofer, till exempel jordskred, samtidigt som marken används för 
ett användbart syfte, nämligen användningen av växtdelar för energiproduktion, inbegripet 
biodrivmedel. En minskning av koldioxidutsläppen bör inte ske enbart för 
utsläppsminskningens skull, utan med tanke på den minskade risken för naturkatastrofer som 
får allvarliga konsekvenser.

Ändringsförslag 507
Riikka Pakarinen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 11 ska följande led läggas till:
”Om förnybar el av garanterat ursprung 
som genereras någon annanstans enligt 
definitionen i artikel 15 används i en 
bränsleproduktionsanläggning, ska elens 
utsläppsnivå av växthusgaser anses vara 
noll. Utsläppsnivån av växthusgaser för 
den förnybara el som genereras i 
produktionsanläggningen ska också anses 
vara noll.”
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Or. en

Motivering

Det vore skäl att stimulera produktionsanläggningarna till att använda förnybar el som 
energikälla om de använder energi som producerats på annat håll. Detta skulle också bli till 
nytta för regionens anläggningar för förnybar energi, i och med att efterfrågan på sådan 
energi skulle öka.

Ändringsförslag 508
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 16 ska ersättas med följande:
”16. Minskade utsläpp genom 
överskottsel eller överskottsvärme vid 
kraftvärmeproduktion [...] ska beaktas i 
förhållande till överskottsel eller 
överskottsvärme som produceras i 
bränsleproduktionssystem med 
kraftvärme, utom när det bränsle som 
används för kraftvärmeproduktionen är 
en biprodukt som inte består av 
skörderester från jordbruk. Vid 
redovisningen av denna överskottsel
eller överskottsvärme ska 
kraftvärmeenheten antas vara så stor 
som krävs för att precis fylla 
minimibehovet av värme eller el för 
bränsleproduktionen. De minskade 
växthusgasutsläpp som är kopplade till 
denna överskottsel eller överskottsvärme
ska antas motsvara mängden växthusgas 
som skulle släppas ut om en lika stor 
mängd el eller värme producerades i ett 
kraftverk där samma bränsle användes 
som i kraftvärmeenheten.”

Or. en
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Motivering

I direktiv 2004/8/EG är målet att minska efterfrågan på primärenergi genom att främja 
kraftvärmeanläggningar när det finns en efterfrågan på användbar överskottsvärme. I norra 
Europa finns det en konstant efterfrågan på energi från överskottsvärme. Enligt detta direktiv 
bör effektiva kraftvärmeanläggningar erkännas som en del av biodrivmedelsproduktionen. 
Därför bör tilldelningsmetoden utvidgas så att den även täcker användbar överskottvärme 
inom kriterierna för beräkning av utsläpp i direktivet om förnybar energi. 

Ändringsförslag 509
Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”19a. Utsläppen från indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, ska anses vara noll 
fram till den 31 december 2017 och 
beräknas i enlighet med bilaga VIII från 
den 1 januari 2018.”

Or. en

Motivering

Metoden för att beräkna denna faktor bör stämma överens med de andra metoderna av 
tydlighetsskäl samt för att underlätta jämförelser, och särskilt jämförelser av utsläpp från 
indirekt ändrad markanvändning från 2018 och framåt. 

Ändringsförslag 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 19a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
”19a. Utsläppen till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, eiluc, ska 
beräknas i enlighet med bilaga VIII.”

Or. en

Ändringsförslag 511
Britta Reimers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
till följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
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på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV 
del C punkt 7.”

Or. en

Motivering

Så länge den vetenskapliga forskningen om ändrad markanvändning och indirekta effekter är 
omogen (enligt artikel 3) skulle det vara inkonsekvent att tillämpa Iluc-faktorer för 
beräkningen.

Ändringsförslag 512
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
till följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
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(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i
denna bilaga.
b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV 
del C punkt 7.”

Or. en

Ändringsförslag 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
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”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
till följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV 
del C punkt 7.”

Or. en

Ändringsförslag 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom de grödor som används för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Del B: Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som produceras av följande 
råvarukategorier kommer att anses ge 
upphov till nollutsläpp på grund av 
indirekt ändrad markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
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följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V 
del C punkt 7.”

Or. es

Ändringsförslag 515
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga VIII – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning till 
följd av produktion av biodrivmedel

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning till 
följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Biodrivmedel som produceras genom 
omställning av vegetabilisk stärkelse, 
socker och/eller fettsyror från odling 
anses ha beräknade utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning som ska 
fastställas av kommissionen för varje 
lagstiftningsår.

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor 

12 För beräkningen av utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning ska följande 
formel tillämpas:

Socker 13 För beräkningen av de årliga 
nettoutsläppen från kollagerförändringar 
orsakade av indirekt ändrad 
markanvändning, Egross iluc global, ska 
följande formel tillämpas:

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

där
LUCglobal = global ändrad 
markanvändning under det år som 
föregår året för 
biodrivmedelsproduktionen (referensåret) 
(beräknat som ytenhet (ha)),
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∑ dLUCglobal = Samlad global direkt 
ändrad markanvändning för 
biodrivmedelsproduktion under 
föregående år (beräknat som ytenhet 
(ha)),
CSRW = tidigare kollager (beräknat som 
massa (ton), inbegripet både mark och 
vegetation), inom nyuppodlade områden i 
världen under föregående år.
CSAW = faktiskt kollager (beräknat som 
massa (ton), inbegripet både mark och 
vegetation), inom nyuppodlade områden i 
världen under föregående år. Om 
kollagret ackumuleras under mer än ett 
år ska det värde som tilldelas CSAW vara 
det beräknade lagret per ytenhet efter 
tjugo år eller när grödan når mognad, 
beroende på vilket som inträffar först.
För beräkning av de årliga nettoutsläppen 
från kollagerförändringar orsakade av 
indirekt ändrad markanvändning, Enet 
iluc global, ska följande formel tillämpas:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
där
Enet iluc global = årliga 
växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar orsakade av indirekt 
ändrad markanvändning (beräknat som 
massa (ton) av koldioxidekvivalenter), 
minskat med 20 % för att kompensera för 
felaktigheter i beräkningen. 
För beräkningen av utsläpp från indirekt 
ändrad markanvändning per enhet 
biodrivmedel ska följande formel 
tillämpas:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1 000
där
FSbiofuels = Andelen råmaterial 
(vegetabilisk stärkelse, socker och/eller 
fettsyror från odling, beräknade som 
massa (ton)), omvandlad till biodrivmedel 
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under föregående år, dividerat med de 
vegetabiliska grödor från odling som 
producerats globalt under det år som 
föregår referensåret,
Enbiofuel = Energiinnehåll (beräknat 
som energiinnehåll (gigajoule) som 
beräknas genom lägre värmevärde) hos 
den globala biodrivmedelsproduktionen 
under föregående år.
1 000 = omräkningsfaktor t/GJ till g/MJ

Or. en

Motivering

Införandet av en metod som motsvarar metoden i punkt 7 i bilaga V för beräkningen av 
utsläpp orsakade av indirekt ändrad markanvändning, baserat på råvaror som konsumeras 
för produktionen av biodrivmedel.

Ändringsförslag 516
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del A – tabell – rad 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energigrödor för 
icke-livsmedelsändamål 

15

Or. en

Ändringsförslag 517
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del B – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.

(a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga och de råvaror i del A i 
denna bilaga för vilka de beräknade 
utsläppen från indirekt ändrad 
markanvändning inte har fastställts för 
referensåret.

Or. en

Motivering

Införandet av en metod som motsvarar metoden i punkt 7 i bilaga V för beräkningen av 
utsläpp orsakade av indirekt ändrad markanvändning, baserat på råvaror som konsumeras 
för produktionen av biodrivmedel.

Ändringsförslag 518
Jo Leinen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del B – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) råvaror som inte har släppts ut på 
marknaden och som har producerats för 
lokal konsumtion för vägfordon och 
mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg som 
primärt används för interna 
jordbrukssyften.

Or. en

Ändringsförslag 519
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2a (nytt)
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Följande bilaga VIIIa ska införas:
”A. Biomassa som inte ger upphov till 
utsläpp på grund av indirekt ändrad 
markanvändning ska, enligt vad som 
anges i de förfaranden som godkänts av 
kommissionen i ett godkänt nationellt 
system, vara:
1. Biomassa som odlas som en andra årlig 
gröda på areor som tidigare inte användes 
för att odla en andra årlig gröda.
2. Biomassa som är resultatet av 
avkastningsökningar som inte skulle 
uppkomma utan efterfrågan från 
biodrivmedelsindustrin enligt vad som 
anges i del B i denna bilaga.
B. Analyser av skördeintensifiering
1. Ett nationellt system kan certifiera 
biomassa som biomassa som inte ger 
upphov till indirekt förändrad 
markanvändning för varje typ av odlad 
gröda som utnyttjar 1 % eller mer av den 
aktuella medlemsstatens odlingsbara 
mark (eller den odlingsbara marken i ett 
annat tredjeland som önskar lämna in ett 
nationellt system), upp till den mängd med 
vilken vikten av en sådan skörd som 
fastställts i del B.4 överskrider vikten för 
en sådan skörd som fastställts i del B.3.
2. För varje typ av odlad gröda som 
använde 1 % eller mer av den aktuella 
medlemsstatens odlingsbara mark (eller 
den odlingsbara marken i ett annat 
tredjeland som önskar lämna in ett 
nationellt system) under 2008, ska den 
aktuella staten beräkna den årliga 
avkastningsökningen för den grödan på 
sitt territorium genom att beräkna den 
sammanlagda skörden och därvid 
använda som utgångspunkt ett treårigt 
rullande basgenomsnitt och ett slutgiltigt 



PE513.035v01-00 40/95 AM\937598SV.doc

SV

treårigt rullande genomsnitt.
a) Det treåriga rullande basgenomsnittet 
ska vara det aritmetiska medelvärdet för 
vikten per hektar av den grödan under 
åren 1997, 1998 och 1999.
b) Det slutgiltiga treåriga rullande 
genomsnittet ska vara det aritmetiska 
medelvärdet för vikten per hektar av den 
grödan under åren 2006, 2007 och 2008.
c) Den antagna årliga skörden ska vara 
den ökning (uttryckt i procent) som skulle 
bli resultatet av att öka skörden från det 
treåriga rullande basgenomsnittet till det 
slutgiltiga treåriga rullande genomsnittet 
under nio år. Om resultatet av 
beräkningen blir noll eller ett negativt tal 
ska den antagna årliga skörden för den 
grödan vara noll.
3. Varje medlemsstat (eller annat 
tredjeland som önskar lämna in ett 
nationellt system) ska utarbeta en tabell 
för varje typ av odlad gröda som använde 
1 % eller mer av den odlingsbara marken 
i den aktuella staten under 2008 i vilken 
skörden 2007 antas vara det slutgiltiga 
treåriga rullande genomsnittet för den 
grödan. Därefter beräknas den förväntade 
skörden för den grödan för vart och ett av 
åren från 2008 till 2020 genom att öka 
skörden varje år med den antagna årliga 
skörden för den grödan. Med användning 
av den beräknade skörden för respektive 
år ska medlemsstaten (eller en annan stat 
som önskar lämna in ett nationellt system) 
multiplicera denna beräknade skörd med 
det faktiska antalet hektar odlingsbar 
mark som användes för att odla den 
grödan under det året.
4. Den faktiska skörden för en gröda ska 
under varje år vara medlemsstatens 
slutgiltiga beräkning (eller den slutgiltiga 
beräkningen av en annan stat som önskar 
lägga fram ett nationellt system) av 
genomsnittlig skörd per hektar av en viss 
gröda på dess territorium. Staten ska 
sedan multiplicera denna faktiska skörd 
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för respektive år med det faktiska antalet 
hektar odlingsbar mark som används för 
att odla den grödan under det året.”

Or. en

Motivering

Se motiveringarna till skäl 4 och skäl 4a (nytt).

Ändringsförslag 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
BilagaVIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Följande bilaga ska införas:
Bilaga VIIIa
Följande biodrivmedel ska betraktas som 
avancerade biodrivmedel:
Biologiskt material för vilket relevant 
alternativ användning är förknippad med 
betydande utsläpp av metan eller lustgas 
utan att det genereras användbar energi.

Or. sv

Ändringsförslag 521
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: utgår
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”Bilaga IX
Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Pressrester från palmoljeframställning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller lignin, utom 
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stockar och fanér.”

Or. de

Motivering

Bilaga IX (ny) revideras i ett separat ändringsförslag.

Ändringsförslag 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga IX
Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
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vinframställning.
(k) Nötskal.
(l)Skal
(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(o) Använd matolja.
(p) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.
(q) Cellulosa från icke-livsmedel.
(r) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Or. it

Ändringsförslag 523
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga IX
Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
två gånger så stort som deras 
energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Or. en

Motivering

Se motiveringarna till skäl 19 och artikel 7a.6.
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Ändringsförslag 524
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga IX
A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
B. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
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gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Or. fr

Ändringsförslag 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: utgår
Bilaga IX
Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
fyra gånger så stort som deras 
energiinnehåll
(a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
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(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Pressrester från palmoljeframställning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
två gånger så stort som deras 
energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Or. sv

Ändringsförslag 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga IX
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Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
fyra gånger så stort som deras 
energiinnehåll
(a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
två gånger så stort som deras 
energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel. 
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
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(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Or. en

Motivering

Ersätts av en bilaga om avancerade förnybara energikällor för transport.

Ändringsförslag 527
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Bilaga IX ”Bilaga IX

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror som bidrar till att det mål 
på 2 % som avses i artikel 3.4 d i) i 
direktiv 2009/28/EG uppnås

(a) Alger. (a) Alger.

(b) Biomassafraktioner av blandat
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassa av kommunalt avfall som 
omfattas av återvinningsmålen enligt 
artikel 11.2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm. (d) Halm.

(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Stallgödsel och avloppsslam.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck. (g) Tallbeck.

(h) Råglycerin. (h) Råglycerin.
(i) Bagass. (i) Bagass.

(j) Press- och jäsningsrester från (j) Press- och jäsningsrester från 
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vinframställning. vinframställning.
(k) Nötskal. (k) Nötskal.

(l) Skal. (l) Skal.
(m) Kolvar. (m) Kolvar.

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

(na) Pressrester från 
palmoljeframställning och tomma 
palmfruktsklasar

(a) Använd matolja. (nb) Använd matolja.

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel. 

(nc) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel. 

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (nd) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller både cellulosa 
och lignin, utom stockar och fanér.”

(ne) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.”

Or. de

Motivering

Statistiskt sett ger dubbelberäkningar upphov till svårigheter eftersom de leder till uppkomst 
av ”virtuella” biodrivmedel och därmed ifrågasätter EU:s klimatmål för 2020. 
Kommissionens förslag vilseleder allmänheten beträffande de avancerade biodrivmedlens 
faktiska bidrag, som bara utgör en fjärdedel av den skenbara volymen. Dubbelberäkningar 
skulle alltså leda till en ökad användning av fossila bränslen inom EU:s transportsektor.

Ändringsförslag 528
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IX Bilaga IX
”Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

”Del A. Råvaror som bidrar till det mål på 
2 % som avses i artikel 3 d i)

(a) Alger. (a) Alger (autotrofa).
(b) Biomassafraktioner av blandat
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av insamlat
kommunalt avfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall.

(d) Halm. (d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Stallgödsel och avloppsslam.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning
och tomma palmfruktsklasar.

(f) Pressrester från palmoljeframställning
och tomma palmfruktsklasar.

(g) Tallbeck. (g) Tallbeck.
(h) Råglycerin. (h) Råglycerin.

(i) Bagass. (i) Bagass
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(k) Nötskal. (k) Nötskal.

(l) Skal. (l) Skal.
(m) Kolvar. (m) Kolvar.

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja. (na) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel. 

(nb) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel. 
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(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (nc) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller både cellulosa 
och lignin, utom stockar och fanér.”

(nd) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.”

Or. de

Motivering

Dubbelberäkningar är statistiskt tvivelaktiga, eftersom de leder till uppkomsten av ”virtuella” 
biodrivmedel och skapar en illusion av att miljöpolitiska mål har uppnåtts.

Ändringsförslag 529
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – stycke-1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ta hänsyn till att 
värdet av de koefficienter som anges i 
enlighet med bilaga IX inte har anpassats 
efter alla produkter och man bör vara 
extra vaksam för att förhindra rättslig 
osäkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 530
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

(a) Alger. (a) Alger.
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(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall 
och rester, förutom sådant avfall som 
omfattas av separat insamling enligt 
artikel 11.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(d) Halm. (d) Biomassafraktioner av avfall och 
rester från jordbruk och därmed 
förknippad industri såsom bagass, hinnor, 
skal, press- och jäsningsrester från 
vinframställning och kolvar.

(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Biomassafraktioner av avfall och 
rester från skogsbruk och därmed 
förknippad industri såsom bark, blad, 
barr, grenar och kvistar, trädtoppar, 
sågspån, flis, svartlut, brunlut, lignin och 
tallolja. 

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

(g) Tallbeck.

(h) Råglycerin.

(i) Bagass.

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar
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(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

Or. en

Motivering

Alla detaljerade förteckningar kommer att vara ofullständiga eftersom de inte inbegriper 
råvaror som skulle kunna användas för andra generationens biodrivmedel då de är rester 
från processer som vi i dag inte känner till. Mer allmänna definitioner som omfattar fler 
råvaror behövs därför för att stimulera utvecklingen av nya avancerade biodrivmedel. När 
det gäller skogsbruk är det inte nödvändigt att skilja mellan olika delar av trädet i detta 
direktiv eftersom det bör göras av marknaden.

Ändringsförslag 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll 

A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll 

(a) Alger. (a) Alger.
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall.

(d) Halm.

(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Stallgödsel och avloppsslam.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck. (g) Tallbeck.

(h) Råglycerin. (h) Råglycerin.
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(i) Bagass.

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(k) Nötskal. 

(l) Skal. (l) Material som innehåller både cellulosa
och lignin, inbegripet halm, bagass, 
nötskal, skal och kolvar.

(m) Kolvar.

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.

Or. en

Motivering

I syfte att främja ett ökat marknadsgenomslag för avancerade biodrivmedel är det lämpligt att 
ta med material som innehåller både cellulosa och lignin i en och samma punkt och att lägga 
till sockerrika grödor, eftersom socker inte bara tjänar som livsmedel utan också används 
som substrat för fermentation inom biotekniken, vilket är avgörande för innovation inom 
produktion av avancerad biodiesel (därav undantaget för etanol).

Ändringsförslag 532
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Förteckning över avancerade 
biodrivmedel: Biodrivmedel som härrör 
från följande råvaror ska anses vara
avancerade biodrivmedel

Or. es

Ändringsförslag 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. En utökad förteckning över 
avancerade biodrivmedel. Biodrivmedel 
som härrör från följande råvaror ska anses 
vara avancerade biodrivmedel

Or. en

Motivering

Långsiktig stabilitet behövs vid investeringar i avancerade biodrivmedel. Den bredare 
användningen av avfall och rester kräver ofta ytterligare investeringar. För att förhindra 
artificiella marknadsbarriärer mellan medlemsstaterna är det viktigt att upprätta en 
förteckning över avfall och rester från råvaror till biodrivmedel i bilaga IX i detta direktiv. 
Detta skulle öka investeringsstabiliteten för avancerade biodrivmedel. Nedanstående 
ändringar bör röstas om i ett enda stycke.

Ändringsförslag 534
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror som bidrar till det mål som 
avses i artikel 3.4:

Or. en

Motivering

Multipel räkning är inget effektivt redskap för att uppnå målen i detta direktiv och bör därför 
tas bort från direktivet.

Ändringsförslag 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror som bidrar till det mål som 
avses i artikel 3.4: 

Or. en

Ändringsförslag 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Avfall och rester vars bidrag till det 
mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
fyra gånger så stort som deras 
energiinnehåll

Or. en

Ändringsförslag 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alger. (a) Alger (autotrofa).

Or. en
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Ändringsförslag 538
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – punkt aa (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bakterier.

Or. fr

Ändringsförslag 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bakterier.

Or. en

Motivering

Produktionen av avancerade biodrivmedel utan Iluc-påverkan och påverkan på 
livsmedelskedjan bör uppmuntras.

Ändringsförslag 540
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led b



PE513.035v01-00 60/95 AM\937598SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
separat insamling enligt artikel 11.1 a i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

Or. en

Motivering

Införandet av biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall kan, även utan att man räknar 
separat insamlat hushållsavfall, beroende på villkoren, bli ett incitament för kommuner att 
upphöra med separat avfallsinsamling och omvandla det blandade insamlade avfallet till 
energi och därigenom frångå 2015-målet med separat insamling av metall, plast, papper och 
glas samt avfallshierarkin i avfallsdirektivet.

Ändringsförslag 541
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
separat insamling enligt artikel 11.1 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, inklusive källsorterat 
bioavfall men inte sådant källsorterat 
annat hushållsavfall och returpapper som 
omfattas av återvinningsmålen enligt 
artikel 11.2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

Or. en

Motivering

Ur resurseffektivitetssynvinkel är det inte på sin plats att returpapper används som råvara för 
bränsle. Om returpapper samlas in och används hållbart, till exempel som råvara för papper, 
skapar detta arbetstillfällen också i regionerna och det finns inget skäl till att urvattna denna 
möjlighet. Kommissionens text är oklar i fråga om källsorterat biologiskt hushållsavfall och 
därför bör det klarläggas att sådant avfall kan tillgodogöras.

Ändringsförslag 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led c



PE513.035v01-00 62/95 AM\937598SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biologiskt nedbrytbar del av 
industriavfall.

Or. en

Motivering

För att garantera förenlighet med direktivet om förnybar energi 2009/28/EG, där det 
hänvisas till en biologiskt nedbrytbar del av industriavfall i definitionen av biomassa i 
artikel 2 e.

Ändringsförslag 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall, 
utom när det kan återanvändas 
industriellt eller ekonomiskt för andra 
industriella syften.

Or. en

Ändringsförslag 545
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall, 
avfall från detalj- och partihandeln samt
processrester, men inte avfall som är 
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föremål för separat insamling enligt 
artikel 11.1 i direktiv 2008/98/EG.

Or. en

Ändringsförslag 546
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall, 
förutom sådant avfall som omfattas av 
separat insamling enligt artikel 11.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

Or. en

Motivering

Införandet av biomassafraktioner av industriavfall kan, beroende på villkoren, bli ett 
incitament för avfallsproducenter och kommuner att upphöra med separat avfallsinsamling 
och omvandla det blandade insamlade avfallet till energi och därigenom frångå 2015-målet 
med separat insamling av metall, plast, papper och glas samt avfallshierarkin i 
avfallsdirektivet.

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall, 
avfall från detalj- och partihandeln samt 
processrester.

Or. en

Motivering

Ur resurseffektivitetssynvinkel vore det på sin plats med arbete för att många olika slags 
avfall och processrester från industrin samt detalj- och partihandeln skulle användas för 
produktion av biodrivmedel.

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall, 
inbegripet avkok, melass, fiskavfall, rester 
från produktionen av fiskmjöl, slaktavfall 
och köttproduktionsavfall.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Halm. (d) Halm och biomassa från underhåll av 
grönytor.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Stallgödsel, flytgödsel, gödselvatten, 
hönsgödsel, fiskavföring och avloppsslam.

Or. en

Ändringsförslag 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 552
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/29/EG
Bilaga IX – del A – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning,
olja från använd blekjord, slam från 
palmolja och tomma palmfruktsklasar.

Or. en

Ändringsförslag 554
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tallbeck. (g) Svartlut och derivat från detta, såsom 
lignin och tallbeck, ej inbegripet dem för 
vilka en mer lönsam kommersiell 
användning finns enligt avfallshierarkin, 
som råtallolja.
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Or. en

Motivering

Innan rester och avfall används till energi bör de användas för andra kommersiella syften 
enligt avfallshierarkin. Därav råtallolja.

Ändringsförslag 555
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tallbeck. (g) Processrester från massa- och 
pappersindustrin såsom svartlut, 
råsulfatsåpa, råtallolja och tallbeck.

Or. en

Motivering

Från massa- och papperstillverkning kommer flera processrester som har hög potential för 
tillverkning av avancerade biodrivmedel. Alla fraktioner härrör från samma primära process 
och är därför processrester liknande tallbeck, som ingår i del A i kommissionens förslag. Alla 
processrester som har samma ursprung bör behandlas på samma sätt.

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tallbeck. (g) Svartlut och produkter därav, såsom 
råsulfatsåpa, lignin, råtallolja och
tallbeck.
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Or. en

Motivering

Alla rester från en massafabrik bör behandlas på samma sätt. Det finns stora möjligheter att 
använda processrester för produktion av avancerade biodrivmedel.

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Bagass. utgår

Or. en

Ändringsförslag 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(j) Jäsningsrester och bagass, inbegripet, 
sockerrör, sockerbetor, bagass från 
druvor och pressrester från 
vinframställning.

Or. en

Ändringsförslag 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Skal. (l) Cellulosa från icke-livsmedel – rester 
från plockning och rensning av frön och 
gryn (skal, agnar, kolvar etc.).

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Kolvar utgår

Or. en

Ändringsförslag 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led n 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 562
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led n 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. utgår

Or. en

Ändringsförslag 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led n 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Bark, grenar, blad.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led n 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Hyggesrester såsom bark, grot (grenar
och kvistar), klenvirke, blad, spån och flis.

Or. en
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Motivering

Det är skäl att likabehandla olika rester från skogsvårdsarbeten och avverkning. Detta blir 
också till nytta för landsbygdens och regionernas utveckling, i och med att det skapas en 
marknad för rester från skogsvårdsarbeten såsom råvara för bränsleproduktion.

Ändringsförslag 565
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led n 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Bark, grenar, trädtoppar, blad, spån 
och flis.

Or. en

Ändringsförslag 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led n (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Bark, grenar, gallringsvirke, blad, spån 
och flis.

Or. en

Ändringsförslag 567
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Rester från biokemisk produktion.

Or. en

Ändringsförslag 568
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nb) Mäsk.

Or. en

Ändringsförslag 569
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nc) Överskottsjäst.

Or. en

Ändringsförslag 570
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nd) Vassle.

Or. en

Ändringsförslag 571
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Använd matolja.

Or. es

Ändringsförslag 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – punkt na (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Använd matolja.

Or. fr

Motivering

Forskningen om utveckling av biodrivmedel från matolja är lovande och ger ett bidrag som 
är energi- och miljömässigt likvärdigt med det som biodrivmedel producerade från sådana 
råvaror som anges i bilaga II till detta direktiv ger. Av rättvise- och proportionalitetsskäl bör 
man därför främja utvecklingen av dessa produkter liksom man gör i fråga om råvarorna i 
bilaga II.
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Ändringsförslag 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Använd matolja.

Or. en

Ändringsförslag 574
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led ne (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ne) Använd matolja.

Or. en

Ändringsförslag 575
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nb) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategorierna I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
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biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel1.
__________________
1 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. es

Ändringsförslag 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nb) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategorierna I och II i enlighet med
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel1.
__________________
1 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 577
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nf) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategorierna I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
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biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel1.
__________________
1 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 578
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nc) Cellulosa från icke-livsmedel.

Or. es

Ändringsförslag 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nc) Cellulosa från icke-livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 580
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3



AM\937598SV.doc 77/95 PE513.035v01-00

SV

Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led ng (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ng) Cellulosa från icke-livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 581
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nd) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nb) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.

Or. en
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Motivering

Material som innehåller både cellulosa och lignin bör beräknas på samma sätt som andra 
träbaserade råvaror eftersom det inte har någon iluc-påverkan.

Ändringsförslag 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nd) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.

Or. en

Ändringsförslag 584
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nh) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer,
fanértimmer och massaved.

Or. en

Ändringsförslag 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led ne (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ne) Triglycerider, fria fettsyror och 
destillat av fetter och oljor som inte 
uppfyller uppställda krav, från 
oleokemiska företag, biodiesel, raffinering 
av vegetabiliska oljor och 
livsmedelsförädling samt företag för 
tillverkning av animaliskt fett.

Or. en

Ändringsförslag 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led nf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(nf) Animaliska fetter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led ng (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ng) Teknisk majsolja.

Or. en
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Ändringsförslag 588
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För jordbruksrester ska endast de andelar 
som överskrider de andelar som är 
nödvändiga för att skydda mot 
markerosion och förluster av biologisk 
mångfald tas med i beräkningen. För 
skogsbruksrester ska endast de andelar 
som överskrider de andelar som är 
nödvändiga för att skydda mot förluster 
av biologisk mångfald tas med i 
beräkningen.

Or. en

Motivering

Ett problem bör inte lösas på bekostnad av uppkomsten av ett nytt problem.

Ändringsförslag 589
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 590
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

utgår

Or. en

Motivering

Del B är onödig om det bara finns en nivå av multipel räkning.

Ändringsförslag 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – rubrik
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

utgår

Or. en

Ändringsförslag 593
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara 
två gånger så stort som deras 
energiinnehåll

Del B. Råvaror som bidrar till det mål som 
avses i artikel 3.4:

Or. en

Motivering

Multipel räkning är inget effektivt redskap för att uppnå målen i detta direktiv och bör därför 
tas bort från direktivet.

Ändringsförslag 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll

Del B. Avfall och rester vars bidrag till det 
mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
två gånger så stort som deras 
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energiinnehåll

Or. en

Ändringsförslag 595
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Använd matolja. utgår

Or. en

Motivering

Del B är onödig om det bara finns en nivå av multipel räkning. Detta kan därför flyttas till 
del A.

Ändringsförslag 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Använd matolja. utgår

Or. fr

Motivering

Forskningen om utveckling av biodrivmedel från matolja är lovande och ger ett bidrag som 
är energi- och miljömässigt likvärdigt med det som biodrivmedel producerade från sådana 
råvaror som anges i bilaga II till detta direktiv ger. Av rättvise- och proportionalitetsskäl bör 
man därför främja utvecklingen av dessa produkter liksom man gör i fråga om råvarorna i 
bilaga II.
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Ändringsförslag 597
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Använd matolja. utgår

Or. es

Ändringsförslag 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Använd matolja. utgår

Or. en

Ändringsförslag 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bark, grenar, blad, spån och flis. 
Dessa resters bidrag till uppnåendet av 
målet i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger deras energiinnehåll efter det att 
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hållbarhetskriteriet har antagits på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 600
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.

utgår

Or. en

Motivering

Del B är onödig om det bara finns en nivå av multipel räkning. Detta kan därför flyttas till 
del A.

Ändringsförslag 601
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 

utgår
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användas som livsmedel.

Or. es

Ändringsförslag 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 603
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. en

Ändringsförslag 604
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. en

Motivering

Del B är onödig om det bara finns en nivå av multipel räkning. Detta kan därför flyttas till 
del A.

Ändringsförslag 605
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 607
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. es

Ändringsförslag 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. en

Ändringsförslag 609
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (c) Cellulosa från icke-livsmedel, förutom 
sådant avfall som omfattas av separat 
insamling enligt artikel 11.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
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upphävande av vissa direktiv.

Or. en

Motivering

Inkluderingen av cellulosa från icke-livsmedel kan, beroende på villkoren, bli ett incitament 
för avfallsproducenter och kommuner att upphöra med separat avfallsinsamling och 
omvandla det blandade insamlade avfallet till energi och därigenom frångå 2015-målet med 
separat insamling av metall, plast, papper och glas samt avfallshierarkin i avfallsdirektivet.

Ändringsförslag 610
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (c) Cellulosa från icke-livsmedel, såsom 
biomassa från alla landbaserade 
energigrödor från icke-livsmedel odlade 
för bioenergiproduktion, inbegripet 
miskantus, andra typer av energigräs, icke 
ätbara varianter av durra samt industriell 
hampa.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (c) Cellulosa från icke-livsmedel och 
hemicellulosa.
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Or. en

Ändringsförslag 612
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.

utgår

Or. en

Motivering

Del B är onödig om det bara finns en nivå av multipel räkning. Detta kan därför flyttas till
del A.

Ändringsförslag 613
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 615
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material som innehåller både cellulosa 
och lignin, utom stockar och fanér.

(d) Material som innehåller både cellulosa 
och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer som är industriellt eller 
ekonomiskt återanvändbara för annan 
användning inom industrin, och andra 
rester som innehåller både cellulosa och
lignin och som kan användas för andra 
ändamål inom industrin.

Or. en

Ändringsförslag 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Biomassafraktioner från skadad 
mark, obrukad jordbruksmark och 
olönsam mark som inte är lämplig för 
livsmedelsproduktion.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del B – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Biomassa från kommunalt avfall, 
inbegripet gammal mat, avfall från 
matbutiker, köksavfall, restaurangavfall 
och kantinavfall.

Or. en

Ändringsförslag 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IXa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande bilaga IXa ska läggas till:
”Bilaga IXa
Avancerade förnybara energikällor för 
transport
Hållbarhetsgarantier
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
garantier för användning av alla typer av 
avfall eller restprodukter för att 
säkerställa att användningen som 
transportdrivmedel sker i enlighet med 
avfallshierarkin, dvs. att förebyggande, 
förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning av avfall ska föregå 
energiåtervinning, i enlighet med 
direktiv 2009/98/EG samt för att 
säkerställa kaskadanvändning.
När det gäller användning av biotiska 
källor ska medlemsstaterna införa 
garantier för att skydda den biologiska 
mångfalden och motverka utarmning 
eller förlust av ekosystemtjänster samt 
förhindra alla avvikelser från befintliga 
användningsområden som indirekt eller 
direkt skulle påverka den biologiska 
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mångfalden, marken eller den 
övergripande kolbalansen.
Följande råvaror omfattas av de 
säkerhetsgarantier som medlemsstaterna 
antar och är lämpliga som energi till 
avancerade transporter enligt artikel 3.4:
Del A:
- Alger.
- Förnybara flytande och gasformiga 
biodrivmedel av icke-biologiskt ursprung.
Del B:
- Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.
- Biomassafraktioner av industriavfall.
- Halm
- Stallgödsel och avloppsslam.
- Tallbeck.
- Råglycerin.
- Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
- Nötskal.
- Skal.
- Kolvar 
- Bark, grenar, blad, spån och flis.
- Cellulosa från icke-livsmedel.
- Material som innehåller både cellulosa 
och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.”

Or. en

Motivering

Alger och förnybara flytande och gasformiga biodrivmedel av icke-biologiskt ursprung i del A 
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i bilaga IX, såväl som förnybar el i elfordon och CCU (användningen av industriavfall för att 
ge näring åt den mikrobiotiska jäsningen för att producera flytande och gasformiga 
biodrivmedel) bör inte anses vara fyra gånger deras energiinnehåll mot målet på 3 procent
avancerade energikällor inom transport. Använd matolja och animaliska fetter behöver inga 
incitament förutom de övergripande målen i direktiven om främjande av användningen av 
biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel och om förnybar energi.


