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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0595),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0337/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af …1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om International Handel samt Transport- og Turismeudvalget (A7–0000/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes,
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 
98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor 
omfatte bestemmelser om indirekte 
ændringer af arealanvendelsen, da de 
nuværende biobrændstoffer hovedsagelig 
fremstilles af afgrøder på eksisterende 
landbrugsarealer.

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes. 
Dette krav kan opfyldes enten gennem 
intensivering af den nuværende produktion
ved at øge landbrugets produktivitet til 
trods for, at det kan have skadelige 
virkninger på miljøet, herunder tab af 
biodiversitet, vandknaphed, jorderosion 
samt forurening af vand og jord, eller ved 
at bringe ikke-landbrugsjord i produktion 
andre steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner samt tab 
af biodiversitet, når det drejer sig om 
områder, der har stor værdi i form af 
biodiversitet. Direktiv 98/70/EF og 
2009/28/EF bør derfor omfatte 
bestemmelser om indirekte ændringer af 
arealanvendelsen, da de nuværende 
biobrændstoffer hovedsagelig fremstilles af 
afgrøder på eksisterende landbrugsarealer.

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 19, stk. 6, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 6, i direktiv 
98/70/EF fastsætter, at der skal tages 
højde for virkningen af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen på 
drivhusgasemissionerne, og at der skal 
træffes passende foranstaltninger til at 
afhjælpe denne virkning, samtidig med at 
der tages hensyn til behovet for at beskytte 
de eksisterende investeringer. 

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof er
det sandsynligt, at drivhusgasemissionerne 
i forbindelse med indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er betydelige og vil 
kunne modvirke alle eller nogle af de 
drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer. Dette 
skyldes, at næsten hele produktionen af 
biobrændstoffer i 2020 forventes at komme 
fra afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan 
anvendes til forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne. For at reducere sådanne 
emissioner bør der skelnes mellem 
afgrødegrupper som f.eks. olieholdige 

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof er 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
betydelige og vil kunne modvirke alle eller 
nogle af de drivhusgasbesparelser, der 
opnås med individuelle biobrændstoffer. 
Dette skyldes, at næsten hele produktionen 
af biobrændstoffer i 2020 forventes at 
komme fra afgrøder, der dyrkes på arealer, 
som kan anvendes til forsyning af 
fødevare- og fodermarkederne. Endvidere 
medvirker forbruget af biobrændstoffer i 
medlemsstaterne til svingende 
fødevarepriser, og det kan få 
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afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder.

konsekvenser for den globale 
fødevaresikkerhed. Det er derfor 
nødvendigt at tage højde for indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for at sikre, 
at målene i EU-politikken om vedvarende 
energi og reduktion af 
drivhusgasemissionerne ikke bringes i 
fare af disse potentielle emissionskilder. 
For at reducere den indirekte ændring i 
arealanvendelsen bør der skelnes mellem 
afgrødegrupper som f.eks. olieholdige 
afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret på 
fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i 
bestræbelserne for at opfylde det mål for 
transportsektoren på 10 %, der er fastsat i 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret på 
fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i 
bestræbelserne for at opfylde det mål for 
transportsektoren på 10 %, der er fastsat i 
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direktiv 2009/28/EF, i forhold til de 
konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

direktiv 2009/28/EF, i forhold til de 
konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed i de biobaserede 
industrisektorer og i tråd med meddelelsen 
fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst: 
Bioøkonomi i Europa" og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 
anvendelsen af biomasseråmaterialer, som 
ikke har en stor økonomisk værdi for andre 
anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres.

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed i de biobaserede 
industrisektorer og i tråd med meddelelsen 
fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst: 
Bioøkonomi i Europa" og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 
anvendelsen af biomasseråmaterialer, som 
ikke har en stor økonomisk værdi for andre 
anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres. Det er ligeledes vigtigt at sikre, 
at EU's affaldspolitikker forbliver 
sammenhængende, og at affaldet bliver 
omfattet af affaldshierarkiet omhandlet i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EF. Der må 
ikke skabes negative incitamenter, som 
kan skade gennemførelsen af dette 
direktiv.

Or. fr
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
begrænse den mængde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF. Den andel af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fremstillet af korn og andre stivelsesrige 
afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder, 
der kan medregnes i opfyldelsen af 
målene i direktiv 2009/28/EF, bør ikke 
være større end den andel af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der blev forbrugt i 2011, 
uden at den overordnede anvendelse af 
sådanne biobrændstoffer dermed 
begrænses.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er berettiget at fastsætte et loft for produktionen af førstegenerationsbiobrændstoffer, men 
det må ikke være vilkårligt og skal derfor fastsættes ved at tage højde for indirekte ændringer 
i arealanvendelsen ved beregningen af drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Begrænsningen på 5 % i artikel 3, udgår
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stk. 4, litra d), berører ikke 
medlemsstaternes frihed til at fastlægge 
deres eget forløb med hensyn til at 
overholde denne fastsatte andel af 
konventionelle biobrændstoffer inden for
det overordnede mål på 10 %. Derfor vil 
der fortsat være fuldstændig åben adgang 
til markedet for biobrændstoffer, der 
produceres af anlæg, som er i drift før 
udgangen af 2013. Dette ændringsdirektiv 
berører således ikke de berettigede 
forventninger hos driftslederne på 
sådanne anlæg.

Or. fr

Begrundelse

Det er berettiget at fastsætte et loft for produktionen af førstegenerationsbiobrændstoffer, men 
det må ikke være vilkårligt og skal derfor fastsættes ved at tage højde for indirekte ændringer 
i arealanvendelsen ved beregningen af drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen bør 
indgå i rapporteringen af 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 
i henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 
209/28/EF. Biobrændstoffer, der er 
fremstillet af råmaterialer, som ikke fører 
til yderligere efterspørgsel efter jordarealer, 
f.eks. råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

(11) For at sikre nøjagtigheden og 
integriteten af EU's mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og biobrændstoffer 
skal der tages højde for emissioner 
forbundet med indirekte ændringer i 
arealanvendelsen ved beregningen af 
reduktionen af drivhusgasemissioner, der 
er fastsat i bæredygtighedskriterierne i 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. 
Det er ligeledes nødvendigt at indregne
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for at nå 
målet i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 
98/70/EF med henblik på at skabe 
incitamenter til anvendelsen af 
biobrændstoffer med en lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
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råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. fr

Begrundelse

Når der tages højde for indirekte ændringer i arealanvendelsen ved beregningen af 
drivhusgasbesparelser, undgår man at stille biobrændstoffer med beskedne negative 
indvirkninger ringere, og man tilskynder til at producere biobrændstoffer, der medfører 
større drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at nå målet for vedvarende 
energi inden for transport og samtidig 
opnå en reduktion af de negative 
virkninger af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, bør vedvarende 
elektricitet og energieffektivitet fremmes. 
Medlemsstaterne bør derfor bestræbe sig 
på at øge energieffektiviteten og reducere 
det samlede energiforbrug i 
transportsektoren og samtidig fremme 
markedsadgangen for elektriske køretøjer 
og anvendelsen af vedvarende elektricitet i 
transportsystemerne. Medlemsstaterne bør 
ligeledes have mulighed for at omfordele 
de finansielle midler, som i dag er afsat til 
helt eller delvist at nå deres andel af 
energi fra biobrændstoffer fremstillet af 
korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukker og olieholdige afgrøder og andre 
energiafgrøder dyrket på jordarealer, med 
henblik på en øget anvendelse af 
vedvarende energikilder, især vind-, sol-, 
tidevands- og jordvarmeenergi, som har 
vist sig at være vedvarende og bæredygtig.

Or. fr
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Skovene giver en lang række 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige fordele og yder 
væsentlige tjenester for mennesker såsom 
bevarelse af biodiversiteten og 
økosystemfunktioner samt beskyttelse af 
klimasystemet. Den stigende efterspørgsel 
efter skovbiomasse, herunder trærester og 
skovbrug, til anvendelse i papirmasse, 
papir, ved byggearbejder, opvarmning og 
elektricitet kombineret med institutionelle 
og forvaltningsmæssige mangler i mange 
regioner forhindrer stadig en bæredygtig 
forvaltning af skovene og truer 
biodiversiteten på grund af 
skovødelæggelsen og skovrydningen. Det 
samme gælder vådområderne. De 
nuværende bæredygtighedskriterier er 
ikke udformet til at tage hånd om disse 
trusler. Da der mangler 
bæredygtighedskriterier, som kan løse 
disse specifikke spørgsmål, navnlig 
vedrørende skovødelæggelsen, bør 
råmaterialer fra de eksisterende skove, 
andre skovbevoksede områder og 
vådområder ikke anvendes til fremstilling 
af biobrændstoffer eller flydende 
biobrændsler, medmindre det kan fastslås, 
at de er bæredygtige. Da 
skovbeplantninger til produktion af 
biobrændstoffer risikerer at generere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, bør der 
også tages højde for denne risiko i 
bæredygtighedskriterierne. 

Or. fr
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Anvendelsen af arealer til dyrkning 
af afgrøder til biobrændstoffer må ikke 
føre til flytning af lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper. EU's jordarealer skal 
derfor være omfattet af en særlig 
beskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) Der bør træffes passende 
foranstaltninger for at sikre investeringer, 
der allerede er foretaget. Det er derfor 
nødvendigt at fritage en del af den 
eksisterende produktion midlertidigt fra 
de reviderede krav vedrørende 
drivhusgasbesparelser, som er indført ved 
dette direktiv. Dette direktiv berører 
således ikke de berettigede forventninger 
hos de berørte anlægs driftsledere.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 11 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11e) Direktiv 98/70/EF og direktiv 
2009/28/EF fastsætter forskellige 
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behandlinger for råmaterialer, alt efter 
om de er klassificeret som affald eller som 
rest- og biprodukter. Da der på 
nuværende tidspunkt ikke findes en 
definition på disse kategorier, skaber det 
en usikkerhed, som kan være en hindring 
for effektiv anvendelse og overholdelse. 
Der bør derfor opstilles en vejledende liste 
over råmaterialer, der hører til disse 
forskellige kategorier. 

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende listen over de 
råmaterialer til biobrændstoffer, som 
medregnes flere gange i opfyldelsen af det 
mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, 
energiindholdet i transportbrændstoffer, 
kriterierne og de geografiske 
udstrækninger til at træffe afgørelse om 
græsarealer med høj biodiversitet, metoden 
til beregning af emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen og 
de metodologiske principper og værdier, 
der er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende listen over de 
råmaterialer til biobrændstoffer, som 
medregnes flere gange i opfyldelsen af det 
mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, 
energiindholdet i transportbrændstoffer,
bestemmelserne om overholdelse af 
affaldshierarkiet, kriterierne og de 
geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
biodiversitet, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen og de 
metodologiske principper og værdier, der 
er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. fr
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør på grundlag af den
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, hvilket kan omfatte, at der i 
bæredygtighedsordningen indføres
faktorer for de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen fra den 1. januar 2021.

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, hvilket kan omfatte, at der i 
bæredygtighedsordningen indføres
foranstaltninger, der sikrer avancerede 
biobrændstoffers bæredygtighed.

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"9a) "celluloseholdigt nonfood-
materiale": nonfood-energiafgrøder, som 
dyrkes på jordarealer med henblik på at 
producere bioenergi, som f.eks. 
elefantgræs, andre typer græs til 
fremstilling af energi, visse sorghumsorter 
og industriel hamp, undtagen arter med et 
højt ligninindhold såsom træer."

Or. fr
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 2 – nr. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"9b) "nonfood-lignocellulosemateriale": 
træenergiafgrøder, som dyrkes på 
jordarealer, såsom lavskov med kort 
omdriftstid eller skovbrug med kort 
omdriftstid."

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 2 – nr. 9 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"9c "direkte ændringer i 
arealanvendelsen": ændringen af 
arealanvendelsen mellem de seks 
kategorier for arealdække, der anvendes 
af IPCC (skovarealer, græsarealer, 
agerjord, vådområder, bebyggede områder 
eller andre arealer) plus en syvende 
kategori med flerårige afgrøder, som 
navnlig omfatter flerårige afgrøder, hvis 
stængel eller stamme sædvanligvis ikke 
høstes hvert år, såsom lavskov med kort 
omdriftstid og oliepalmer."

Or. fr
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 2 – nr. 9 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"9c "fornyelige flydende eller gasformige 
brændstoffer, som ikke er af biologisk 
oprindelse": gasformige eller flydende 
brændstoffer, bortset fra biobrændstoffer, 
hvis energiindhold stammer fra 
vedvarende energikilder, undtagen 
biomasse, og som anvendes i 
transportsektoren."

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at situationen afklares for fornyelige flydende eller gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, for hvilke Kommissionen foreslår en 
firedobbelt tælling. Således vil teknologierne "Power-to-Gas" eller "Power-to-Liquid" spille 
en central rolle i fremtiden i forbindelse med transportsektorens omstilling til uafhængighed 
af fossile brændsler.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 affattes således:
"2. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører så gradvist som muligt 
reducerer vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra 
leveret brændstof og energi med op til 
10 % senest den 31. december 2025 i 
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forhold til de minimumsstandarder for 
brændstoffer, der er omhandlet i stk. 5, 
litra b). Denne reduktion skal bestå af 
følgende:
a) 6 % senest den 31. december 2025. 
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne med henblik på denne 
reduktion opfylder følgende 
mellemliggende mål: 2 % senest den
31. december 2018 og 4 % senest den
31. december 2022
b) et vejledende supplerende mål på 2 % 
senest den 31. december 2025, med 
forbehold af artikel 9, stk. 1, litra h), 
som skal opfyldes ved at benytte en af 
eller begge de følgende metoder:
i) levering af energi til transport til brug 
i enhver type vejgående køretøj, mobil 
ikke-vejgående maskine (herunder 
fartøjer til sejlads ad indre vandveje), 
landbrugs- eller skovbrugstraktor eller 
fritidsfartøj
ii) anvendelse af teknologi (herunder 
opsamling og lagring af CO2), der kan 
begrænse vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed fra det 
brændstof eller den energi, der er leveret
c) et vejledende supplerende mål på 2 % 
senest den 31. december 2025, med 
forbehold af artikel 9, stk. 1, litra i), som 
skal opfyldes ved at købe kreditter 
gennem mekanismen for bæredygtig 
udvikling i Kyotoprotokollen på de 
betingelser, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, 
med henblik på reduktioner inden for 
sektoren for brændstofforsyning."

Or. fr

Begrundelse

For at gøre det lettere for brændstofleverandørerne at nå målet om reduktion af 
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drivhusgasemissionerne med 6 %, som er foreskrevet i direktiv 98/70/EF om 
brændstofkvalitet, bør dette mål udskydes til 2025 (i stedet for 2020), og det bør fastsættes, 
hvordan man skal nå det.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:
"En vejledende liste over affald og rest-
og biprodukter fremgår af bilag Va."

Or. fr

Begrundelse

I det nye bilag afklares, hvilken status der tildeles de forskellige anvendelige typer affald og 
rest- og biprodukter.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 4 affattes således:
"4. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra arealer med stort 
kulstoflager, dvs. arealer, der havde en 
af følgende statusser i januar 2008 eller 
senere, uanset om de har bevaret denne 
status eller ej:
a) vådområder, dvs. arealer, der 
permanent eller i en betydelig del af året 
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er vanddækkede eller vandmættede, 
medmindre det dokumenteres, at 
udvindingen af disse råmaterialer gavner 
biodiversiteten
b) andre naturligt regenererede skove, 
dvs. arealer på over en halv ha bevokset 
med træer af en højde på over fem 
meter og med en kronedækningsgrad på 
mindst 10 % eller med træer, der kan nå 
disse tærskler på lokaliteten, fortrinsvis 
bestående af hjemmehørende eller 
indførte arter, hvor der er klart synlige 
tegn på menneskelig aktivitet, medmindre 
det dokumenteres, at det pågældende 
skovområde forvaltes bæredygtigt, har en 
vækstrate, der er tilstrækkelig til at 
imødekomme den eksisterende 
efterspørgsel efter skovprodukter fra 
området og den yderligere efterspørgsel 
med henblik på at opfylde målet i artikel 
3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF, uden at 
det går ud over den gode miljøtilstand 
eller forvaltningens bæredygtighed
c) tilplantede skove, dvs. skove bestående 
fortrinsvis af træer fremkommet ved 
tilplantning eller bevidst tilsåning, 
medmindre det dokumenteres, at det 
pågældende skovområde forvaltes 
bæredygtigt, har en vækstrate, der er 
tilstrækkelig til at imødekomme den 
eksisterende efterspørgsel efter 
skovprodukter fra området og den 
yderligere efterspørgsel med henblik på at 
opfylde målet i artikel 3, stk. 4, i direktiv 
2009/28/EF, uden at det går ud over den 
gode miljøtilstand eller forvaltningens 
bæredygtighed."

Or. fr

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier bør tilpasses for at forhindre skovødelæggelse som 
følge af den nye efterspørgsel og konkurrerende anvendelser af skovbiomasse til energi og 
varefremstilling. Desuden bør definitionerne af skove svare til den seneste internationale 
nomenklatur (FAO).
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra 
plantager, herunder lavskov med kort 
omdriftstid eller skovbrug med kort 
omdriftstid, før en specifik værdi for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen er 
fastlagt for lignocellulosematerialer ved 
beregning af drivhusgaseffekten af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
som anført i artikel 7d, og før der er 
fastlagt specifikke 
bæredygtighedskriterier for anvendelse af 
skovbiomasse til energiformål, herunder 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler."

Or. fr

Begrundelse

Restprodukter fra nye plantager (efter 2008) bør ikke tillades, før der er indføjet en specifik 
ILUC-værdi i beregningsmetoden og fastlagt bæredygtighedskriterier for anvendelse af 
skovbiomasse til energi.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b c (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Følgende indsættes som stk. 5b:
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"5b. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af råmaterialer 
frembragt af restprodukter fra landbrug, 
med mindre det dokumenteres, at denne 
udvinding ikke skader landbrugs- og 
økosystemfunktionerne. Mængden af 
restprodukter fra landbrug, som skal blive 
på jorden af miljømæssige årsager, 
fastlægges på grundlag af regionale 
forhold og eventuelt biogeografiske 
forhold i underregionen, herunder, men 
ikke begrænset til, jordens organiske 
indhold, frugtbarhed, vandbindingsevne 
og kulstofbinding. Dette stykke finder ikke 
anvendelse på råmaterialer, som stammer 
fra restprodukter fra landbrug 
fremkommet under forarbejdning af 
planten til foder eller andre produkter et 
andet sted end på marken."

Or. fr

Begrundelse

Restprodukter fra landbruget har miljø- og landbrugsværdi, da de afgiver næringsstoffer, 
forebygger jorderosion og fremmer biodiversiteten. Hvis der fjernes alt for mange 
restprodukter fra landbruget fremkommet under høst af afgrøden, såsom halm, stængler og 
stammer, kan det undergrave disse miljøfunktioner. Deres tilgængelighed for fremstilling af 
biobrændstoffer varierer således fra region til region.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b d (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) Følgende indsættes som stk. 5c:
"5c. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af råmaterialer, 
hvortil der anvendes jordarealer, 
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medmindre der er taget hensyn til 
tredjemands juridiske rettigheder 
vedrørende anvendelsen og 
ejendomsretten, herunder ved dennes 
forudgående frie og informerede 
samtykke, og med deltagelse af den 
pågældendes repræsentative 
institutioner." 

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Ændring af beregningsmetoden af hensyn til ILUC-faktoren.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 7 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Følgende indsættes som stk. 1a:
"1a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 10a vedrørende tilføjelse i bilag 
IV af en fremgangsmåde for beregning af 
drivhusgasser fra fornyelige flydende eller 
gasformige brændstoffer, som ikke er af 
biologisk oprindelse, med henblik på at 
kontrollere deres overensstemmelse med 
artikel 7b. Disse delegerede retsakter 
vedtages inden den 31. december 2015."

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag 
V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 
disaggregerede niveauer, tilføjelse af 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
revision af de kategorier, hvorunder 
biobrændstoffer tildeles nulemission som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og udvikling af faktorer 
for råmaterialer af celluloseholdigt 
nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag 
V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved en revision af de 
foreslåede værdier for afgrødegrupper ved 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
indførelse af nye værdier i yderligere 
disaggregerede niveauer, tilføjelse af 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet,
ved at tage højde for 
drivhusgasemissioner som følge af 
transport af råmaterialer, revision af de 
kategorier, hvorunder biobrændstoffer 
tildeles nulemission som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, og udvikling 
af faktorer for råmaterialer af 
celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilføjer i bilag V senest den 
31. december 2015 værdier svarende til 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for 
råmaterialer af nonfood-
cellulosemateriale og -
lignocellulosemateriale og medtager disse 
værdier i beregningen af 
drivhusgaseffekten af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler omhandlet i denne 
artikel.
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Or. fr

Begrundelse

Produktion af biobrændstoffer fra nonfood-afgrøder som træer eller græs medfører også 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, som bør medregnes for at undgå ubegrundet 
forskelsbehandling i forhold til andre typer råmaterialer.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 6a affattes således:
"6a. For at sikre investeringer, der 
allerede er foretaget, medtages emissioner 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen omhandlet i bilag V i 
dette direktiv indtil den 31. december 2017 
ikke i beregningen i stk. 1 for en andel af 
forbruget af biobrændstoffer fremstillet af 
korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukker, olieholdige afgrøder eller andre 
planter til energiproduktion, hvortil der 
anvendes jordarealer, svarende til 
forbrugsniveauet i 2010 i den enkelte 
medlemsstat, forudsat at disse 
biobrændstoffer opnår en besparelse i 
drivhusgasemissionen på mindst 45 %. 
Medlemsstaterne fastlægger vilkårene for 
gennemførelse af denne undtagelse for 
biobrændstofanlæggenes vedkommende 
på grundlag af samme anlægs 
gennemsnitsproduktion fra 2010 til 2012. 
Medlemsstaterne rapporterer hvert år til 
Kommissionen om disse 
gennemførelsesvilkår og om de omfattede 
mængder biobrændstoffer."

Or. fr
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Begrundelse

Investeringer, der allerede er foretaget, bør beskyttes, og den tilknyttede produktion bør indtil 
2017 ikke medtages i ILUC-faktoren, sådan som det fremgår af artikel 7d, stk. 6, i direktiv 
98/70/EF.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Følgende indsættes som stk. 6b:
"6b. For at sikre investeringer, der 
allerede er foretaget, medtages emissioner 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen omhandlet i bilag V i 
dette direktiv fra den 1. januar 2018 til 
den 31. december 2020 ikke i beregningen 
i stk. 1 for en andel af forbruget af 
biobrændstoffer fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker, 
olieholdige afgrøder eller andre planter til 
energiproduktion, hvortil der anvendes 
jordarealer, svarende til forbrugsniveauet 
i 2008 i den enkelte medlemsstat, forudsat 
at disse biobrændstoffer opnår en 
besparelse i drivhusgasemissionen på 
mindst 50 %. Hvis indregningen af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen omhandlet 
i bilag V imidlertid ikke betyder, at disse 
råmaterialer opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17b, 
stk. 2, vil de tilknyttede mængder 
biobrændstof ikke være berettiget til 
finansiel støtte i henhold til artikel 17, 
stk. 1, litra c), i direktiv 2009/28/EF."

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår at videreføre undtagelsen til 2020, men samtidig ophøre med at bruge 
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offentlige midler til råmaterialer, som ikke nedbringer drivhusgasemissionerne tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 10a "Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, 
stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 
7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, og 
artikel 10, stk. 1, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
dette direktivs ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a,
stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 
7d, stk. 1a, 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, og 
artikel 10, stk. 1, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
dette direktivs ikrafttræden.

3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, 
andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, 
artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, 
andet afsnit, artikel 7d, stk. 1a, 5, 6 og 7, 
artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 1a, 5, 6 og 7, artikel 8a, 
stk. 3, og artikel 10, stk. 1, træder kun i 
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hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ."

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

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"p) "affald": affald som defineret i artikel 
3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
om affald og om ophævelse af visse 
direktiver. Stoffer, der er blevet bevidst 
ændret eller er forurenet med henblik på at 
opfylde denne definition, er ikke omfattet 
af denne kategori."

"p) "affald": ethvert stof eller enhver 
genstand, som indehaveren skiller sig af 
med eller agter eller er forpligtet til at 
skille sig af med, som defineret i artikel 3, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
om affald og om ophævelse af visse 
direktiver, og hvis status er underlagt en 
uafhængig kontrol samt attestering af 
overensstemmelse med affaldshierarkiet 
omhandlet i artikel 4 i det nævnte direktiv 
eller et tilsvarende affaldsforebyggelses-
og håndteringsprogram. Stoffer, der er 
blevet bevidst ændret eller er forurenet 
med henblik på at opfylde denne definition, 
er ikke omfattet af denne kategori."

Or. fr

Begrundelse

Ud over at definere affald i henhold til affaldsrammedirektivet skal affald være omfattet af 
affaldshierarkiet omhandlet i artikel 4 i det nævnte direktiv. Endvidere er der behov for en 
uafhængig kontrol samt en attestering af overensstemmelse med affaldshierarkiet i EU og i 
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udlandet, navnlig set i lyset af problemerne med svindel i forbindelse med anvendelsen af 
brugt madolie.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"pa) "celluloseholdigt nonfood-
materiale": nonfood-energiafgrøder, som 
dyrkes på jordarealer med henblik på at 
producere bioenergi, som f.eks. 
elefantgræs, andre typer græs til 
fremstilling af energi, visse sorghumsorter 
og industriel hamp, undtagen arter med et 
højt ligninindhold såsom træer."

Or. fr

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"pb) "nonfood-lignocellulosemateriale": 
træenergiafgrøder, som dyrkes på 
jordarealer, såsom lavskov med kort 
omdriftstid eller skovbrug med kort 
omdriftstid."

Or. fr



PR\932900DA.doc 31/67 PE508.236v01-00

DA

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"pc) "biprodukter": råmaterialer, som 
har en markedsværdi eller alternative 
anvendelsesmuligheder, og materialer, 
som udgør en vigtig del af en proces, hvad
angår økonomisk værdi, eller når 
hovedprocessen er blevet ændret frivilligt 
for at producere en større mængde af 
materialet eller en anden kvalitet på 
bekostning af hovedproduktet."

Or. fr

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 d (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"pd) "fornyelige flydende eller 
gasformige brændstoffer, som ikke er af 
biologisk oprindelse": gasformige eller 
flydende brændstoffer, bortset fra 
biobrændstoffer, som stammer fra 
vedvarende energikilder og anvendes til 
transport."

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at situationen afklares for fornyelige flydende eller gasformige 
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brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, for hvilke Kommissionen foreslår en 
firedobbelt tælling. Således vil teknologierne "Power-to-Gas" eller "Power-to-Liquid" spille 
en central rolle i fremtiden i forbindelse med transportsektorens omstilling til uafhængighed 
af fossile brændsler.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 e (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"pe) "fornyelige brændstoffer": 
fornyelige flydende eller gasformige 
biobrændstoffer og brændstoffer, som 
ikke er af biologisk oprindelse."

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"pf) "direkte ændringer i
arealanvendelsen": ændringen af 
arealanvendelsen mellem de seks 
kategorier for arealdække, der anvendes 
af IPCC (skovarealer, græsarealer, 
agerjord, vådområder, bebyggede områder 
eller andre arealer) plus en syvende 
kategori med flerårige afgrøder, som 
navnlig omfatter flerårige afgrøder, hvis 
stængel eller stamme sædvanligvis ikke 
høstes hvert år, såsom lavskov med kort 
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omdriftstid og oliepalmer."

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 1 indsættes følgende som andet 
afsnit:

udgår

"For at nå det mål, der er omhandlet i 
første afsnit, må det maksimale fælles 
bidrag fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke være større end 
den energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 
3, stk. 4, litra d)."

Or. fr

Begrundelse

Det er berettiget at fastsætte et loft for produktionen af førstegenerationsbiobrændstoffer, men 
det må ikke være vilkårligt og skal derfor fastsættes ved at tage højde for indirekte ændringer 
i arealanvendelsen ved beregningen af reduktionen af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. i
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) I litra b) tilføjes følgende: udgår
"Denne bestemmelse berører ikke artikel 
17, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 4, litra 
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d)."

Or. fr

Begrundelse

Det er berettiget at fastsætte et loft for produktionen af førstegenerationsbiobrændstoffer, men 
det må ikke være vilkårligt og skal derfor fastsættes ved at tage højde for indirekte ændringer 
i arealanvendelsen ved beregningen af reduktionen af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende litra d) tilføjes: udgår
"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020."

Or. fr

Begrundelse

Det er berettiget at fastsætte et loft for produktionen af førstegenerationsbiobrændstoffer, men 
det må ikke være vilkårligt og skal derfor fastsættes ved at tage højde for indirekte ændringer 
i arealanvendelsen ved beregningen af reduktionen af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 43

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

iiia) Følgende tilføjes som litra ea): 
"ea) Medlemsstaterne kan opfylde en del 
af målet i stk. 4 gennem øget anvendelse 
af energi fra vedvarende energikilder 
svarende til andelen ud over de nationale 
mål i deres nationale handlingsplan for 
vedvarende energi i henhold til artikel 4."

Or. fr

Begrundelse

Der indføres en fleksibilitetsmekanisme for medlemsstater, som overskrider deres 
overordnede mål for anvendelse af energi fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Som stk. 4a indsættes følgende:
"4a. For at opfylde målet i stk. 4 skal 
medlemsstaterne nedbringe det samlede 
energiforbrug på transportområdet og 
derigennem øge energieffektiviteten i 
denne sektor med mindst 12 % i forhold 
til deres nuværende prognoser for det 
samlede energiforbrug på 
transportområdet i 2020."

Or. fr

Begrundelse

Der bør sættes et mål på 12 % bedre energieffektivitet i transportsektoren for at skabe synergi 
med foranstaltningerne til nedbringelse af CO2-emissionerne fra køretøjer og tilskynde 
medlemsstaterne til at nytænke transportpolitikken.
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Som stk. 4b indsættes følgende:
"4b. For at opfylde målet i stk. 4 sikrer 
medlemsstaterne, at den andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
som anvendes på transportområdet, 
andrager mindst 1,5 % af det samlede 
energiforbrug på transportområdet i 
2020."

Or. fr

Begrundelse

For at fremme anvendelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder i transportsektoren 
foreslår ordføreren, at der indføres et delmål på 1,5 % for elektricitet. Dette mål er realistisk, 
eftersom medlemsstaterne i deres nationale prognoser i forvejen forventer 1,4 % for 2020.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 4 indsættes følgende som 
stk. 3a:
"3a. Medlemsstaterne offentliggør og 
tilsender Kommissionen senest den [et år 
efter dette direktivs ikrafttræden] et 
prognosedokument med angivelse af, 
hvilke foranstaltninger de agter at træffe 
for at opfylde målet i artikel 3, stk. 4a."

Or. fr
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Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I artikel 4 indsættes følgende som 
stk. 3b:
"3b. Medlemsstaterne offentliggør og 
tilsender Kommissionen senest den [et år 
efter dette direktivs ikrafttræden] et 
prognosedokument med angivelse af, 
hvilke foranstaltninger de agter at træffe 
for at opfylde målet i artikel 3, stk. 4b."

Or. fr

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 15, stk. 2, affattes fjerde 
afsnit således:
"Oprindelsesgarantien har ingen 
funktion med hensyn til en medlemsstats 
overholdelse af artikel 3, stk. 1. 
Overførsler af oprindelsesgarantier, 
separat eller sammen med den fysiske 
energioverførsel, har ingen indflydelse 
på medlemsstaternes beslutning om at 
anvende statistiske overførsler, fælles 
projekter eller fælles støtteordninger 
med henblik på opfyldelse af målene 
eller på beregning af det udvidede 
endelige energiforbrug fra vedvarende 
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energikilder i henhold til artikel 5."

Or. fr

Begrundelse

Hvis det skal kunne bevises, at vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, opfylder bæredygtighedskriterierne, bl.a. anvendelse af elektricitet fra 
vedvarende energikilder og nedbringelse af drivhusgasser, bør producenterne have adgang til 
oprindelsesgarantier.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:
"En vejledende liste over affald og rest-
og biprodukter fremgår af bilag IXa."

Or. fr

Begrundelse

I det nye bilag afklares, hvilken status der tildeles de forskellige anvendelige typer affald og 
rest- og biprodukter.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 4 erstattes af følgende tekst:
"4. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og 
c), omhandlede formål, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra arealer 
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med stort kulstoflager, dvs. arealer, der 
havde en af følgende statusser i januar 
2008 eller senere, uanset om de har 
bevaret denne status eller ej:
a) vådområder, dvs. arealer, der 
permanent eller i en betydelig del af året 
er vanddækkede eller vandmættede, 
medmindre det dokumenteres, at 
udvindingen af disse råmaterialer gavner 
biodiversiteten
b) andre naturligt regenererede skove og 
tilplantede skove, dvs. arealer på over en 
halv ha bevokset med træer af en højde 
på over fem meter og med en 
kronedækningsgrad på mindst 10 % 
eller med træer, der kan nå disse 
tærskler på lokaliteten, fortrinsvis 
bestående af hjemmehørende eller 
indførte arter, hvor der er klart synlige 
tegn på menneskelig aktivitet, medmindre 
det dokumenteres, at det pågældende 
skovområde forvaltes bæredygtigt, har en 
vækstrate, der er tilstrækkelig til at 
imødekomme den eksisterende 
efterspørgsel efter skovprodukter fra 
området og den yderligere efterspørgsel 
med henblik på at opfylde målet i artikel 
3, stk. 4, uden at det går ud over den gode 
miljøtilstand eller forvaltningens 
bæredygtighed
c) tilplantede skove, dvs. skove bestående 
fortrinsvis af træer fremkommet ved 
tilplantning eller bevidst tilsåning, 
medmindre det dokumenteres, at det 
pågældende skovområde forvaltes 
bæredygtigt, har en vækstrate, der er 
tilstrækkelig til at imødekomme den 
eksisterende efterspørgsel efter 
skovprodukter fra området og den 
yderligere efterspørgsel med henblik på at 
opfylde målet i artikel 3, stk. 4, uden at det 
går ud over den gode miljøtilstand eller 
forvaltningens bæredygtighed."

Or. fr
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Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier bør tilpasses for at forhindre skovforringelse som 
følge af den nye efterspørgsel og konkurrerende anvendelser af skovbiomasse til energi og 
varefremstilling. Desuden bør definitionerne af skove svarer til den seneste internationale 
nomenklatur (FAO).

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra plantager, herunder 
stævningsskov af kort varighed eller 
skovbrug af kort varighed, før en specifik 
værdi for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er fastlagt for 
lignocellulosematerialer ved beregning af 
drivhusgaseffekten af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler som anført i artikel 
19, og før der er fastlagt specifikke 
bæredygtighedskriterier for anvendelse af 
skovbiomasse til energiformål, herunder 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler."

Or. fr

Begrundelse

Restprodukter fra nye plantager (efter 2008) bør ikke tillades, før der er indføjet en specifik 
ILUC-værdi i beregningsmetoden og fastlagt bæredygtighedskriterier for anvendelse af 
skovbiomasse til energi.



PR\932900DA.doc 41/67 PE508.236v01-00

DA

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Følgende indsættes som stk. 5b:
"5b. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer frembragt af restprodukter 
fra landbrug, med mindre det 
dokumenteres, at denne udvinding ikke 
skader landbrugs- og 
økosystemfunktionerne. Mængden af 
restprodukter fra landbrug, som skal blive 
på jorden af miljømæssige årsager, 
fastlægges på grundlag af regionale 
forhold og eventuelt biogeografiske 
forhold i underregionen, herunder, men 
ikke begrænset til, jordens organiske 
indhold, frugtbarhed, vandbindingsevne
og kulstofbinding. Dette stykke finder ikke 
anvendelse på råmaterialer, som stammer 
fra restprodukter fra landbrug 
fremkommet under forarbejdning af 
planten til foder eller andre produkter et 
andet sted end på marken."

Or. fr

Begrundelse

Restprodukter fra landbruget har miljø- og landbrugsværdi, da de afgiver næringsstoffer, 
forebygger jorderosion og fremmer biodiversiteten. Hvis der fjernes alt for mange 
restprodukter fra landbruget fremkommet under høst af afgrøden, såsom halm, stængler og 
stammer, kan det undergrave disse miljøfunktioner. Deres tilgængelighed for fremstilling af 
biobrændstoffer varierer således fra region til region.
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Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) Følgende indsættes som stk. 5c:
"5c. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer, hvortil der anvendes 
jordarealer, medmindre der er taget 
hensyn til tredjemands juridiske 
rettigheder vedrørende anvendelsen og 
ejendomsretten, herunder ved dennes 
forudgående frie og informerede 
samtykke, og med deltagelse af den 
pågældendes repræsentative 
institutioner." 

Or. fr

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I artikel 18 tilføjes følgende som 
stk. 9a:
"9a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende fastsættelse af 
detaljerede regler for uafhængig kontrol 
samt attestering af overensstemmelse med 
affaldshierarkiet omhandlet i artikel 4 i 
direktiv 2008/98/EF eller et tilsvarende 
affaldsforebyggelses- og 
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håndteringsprogram. Disse delegerede 
retsakter vedtages inden den 31. december 
2015."

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen bør fastsætte detaljerede regler for uafhængig kontrol samt certificering af 
overensstemmelsen med artikel 4 i affaldsrammedirektivet, herunder for affald indført fra 
udlandet såsom brugt madolie.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Ændring af beregningsmetoden af hensyn til ILUC-faktoren.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Følgende indsættes som stk. 1a:
"1a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilføjelse i bilag 
V af en fremgangsmåde for beregning af 
drivhusgasser fra vedvarende flydende
eller gasformige brændstoffer, som ikke 
er af biologisk oprindelse, med henblik på 
at kontrollere deres overensstemmelse 
med artikel 17. Disse delegerede retsakter 
vedtages inden den 31. december 2015."

Or. fr

Ændringsforslag 57

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

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:
"Kommissionen tilføjer i bilag VIII senest 
den 31. december 2015 værdier svarende 
til emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for 
råmaterialer af nonfood-
cellulosemateriale og -
lignocellulosemateriale og medtager disse 
værdier i beregningen af 
drivhusgaseffekten af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler omhandlet i denne 
artikel."
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Or. fr

Begrundelse

Produktion af biobrændstoffer fra nonfood-afgrøder som træer eller græs medfører også 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, som bør medregnes for at undgå ubegrundet 
forskelsbehandling i forhold til andre typer råmaterialer.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Følgende indsættes som stk. 6a:
"6a. For at sikre investeringer, der 
allerede er foretaget, medtages emissioner 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen omhandlet i bilag VIII i 
dette direktiv indtil den 31. december 2017 
ikke i beregningen i stk. 1 for en andel af 
forbruget af biobrændstoffer fremstillet af 
korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukker, olieholdige afgrøder eller andre 
planter til energiproduktion, hvortil der 
anvendes jordarealer, svarende til 
forbrugsniveauet i 2010 i den enkelte 
medlemsstat, forudsat at disse 
biobrændstoffer opnår en besparelse i 
drivhusgasemissionen på mindst 45 %. 
Medlemsstaterne fastlægger vilkårene for 
gennemførelse af denne undtagelse for 
biobrændstofanlæggenes vedkommende 
på grundlag af samme anlægs 
gennemsnitsproduktion fra 2010 til 2012. 
Medlemsstaterne rapporterer hvert år til 
Kommissionen om disse 
gennemførelsesvilkår og om de omfattede 
mængder biobrændstoffer."

Or. fr
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Begrundelse

Investeringer, der allerede er foretaget, bør beskyttes, og den tilknyttede produktion bør indtil 
2017 ikke medtages i ILUC-faktoren, sådan som det fremgår af artikel 19, stk. 6, i direktiv 
2009/28/EF.

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) Følgende indsættes som stk. 6b:
"6b. For at sikre investeringer, der 
allerede er foretaget, medtages emissioner 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen omhandlet i bilag VIII i 
dette direktiv fra den 1. januar 2018 til 
den 31. december 2020 ikke i beregningen 
i stk. 1 for en andel af forbruget af 
biobrændstoffer fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker, 
olieholdige afgrøder eller andre planter til 
energiproduktion, hvortil der anvendes 
jordarealer, svarende til forbrugsniveauet 
i 2008 i den enkelte medlemsstat, forudsat 
at disse biobrændstoffer opnår en 
besparelse i drivhusgasemissionen på 
mindst 50 %. Men hvis indregningen af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen omhandlet 
i bilag VIII ikke betyder, at disse 
råmaterialer opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, 
stk. 2, i dette direktiv, vil de tilknyttede 
mængder biobrændstof ikke være 
berettiget til finansiel støtte i henhold til 
artikel 17, stk. 1, litra c)."

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår at videreføre undtagelsen til 2020, men samtidig ophøre med at bruge 
offentlige midler til råmaterialer, som ikke nedbringer drivhusgasemissionen tilstrækkeligt.
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 23 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 23 indsættes følgende som 
stk. 8a:
"8a. Senest den 31. december 2015 
forelægger Kommissionen en rapport om 
de positive og negative økonomiske og 
miljømæssige effekter af biobrændstoffer 
fremstillet af affald, restprodukter, 
biprodukter eller råmaterialer, hvortil der 
ikke anvendes jordarealer. De 
pågældende miljømæssige effekter 
omfatter bl.a. drivhusgasemission, 
biodiversitet, vand og jordens 
frugtbarhed. Den potentielle eller 
modvirkede fordel ved disse råmaterialer 
til andre anvendelser, herunder i 
fremstillingen af varer, bør tages i 
betragtning. De undersøgte økonomiske 
effekter omfatter 
produktionsomkostninger, omkostninger 
ved hensigtsmæssig anvendelse af disse 
råmaterialer til andre formål samt udbytte 
af energiinvesteringer ved anvendelse af 
disse råmaterialer til fremstilling af 
avancerede biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler i hele deres livscyklus."

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til en tilfredsstillende gennemskuelighed for investorerne er det nødvendigt hurtigst 
muligt at vurdere tilgængeligheden og bæredygtigheden af råmaterialernes anvendelse til 
fremstilling af avancerede biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 25b "Artikel 25b

Udøvelse af de delegerede beføjelser Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.

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

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, 
stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, 
stk. 3, litra c), tredje afsnit, artikel 18, 
stk. 9a og artikel 19, stk. 1a, 5, 6 og 7, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

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

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, artikel 18, stk. 9a og artikel 19, 
stk. 1a, 5, 6 og 7, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

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

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit,
artikel 18, stk. 9a, og artikel 19, stk. 1a, 5, 
6 og 7, træder kun i kraft, hvis hverken 
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Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ."

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

Or. fr

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

Ændring af beregningsmetoden af hensyn til ILUC-faktoren.

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende punkt tilføjes:
"19a. Emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, eiluc, 
beregnes i henhold til bilag V." 

Or. fr

Begrundelse

Ændring af beregningsmetoden af hensyn til ILUC-faktoren.

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende punkt indsættes:
"19b. Emissioner som følge af udvinding 
eller dyrkning (eec), direkte ændringer i 



PR\932900DA.doc 53/67 PE508.236v01-00

DA

arealanvendelsen (el) og indirekte 
ændringer i arealanvendelsen (eiluc) skal 
tildeles biprodukterne på grundlag af 
deres energiindhold. De emissioner, som 
tildeles biprodukterne, skal betragtes som 
tillæg til de emissioner, der tildeles 
hovedproduktet."

Or. fr

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del B – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for
arealdække – skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer – til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag IV."

b) råmaterialer, der ikke produceres på 
dyrkede arealer, arealer til flerårige 
afgrøder eller arealer i en anden IPCC-
kategori for arealdække (skovarealer, 
græsarealer, vådområder), som anvendes 
til fødevareproduktion, hvad enten de 
bliver vedligeholdt eller ej, såsom 
jordbrugs-/skovbrugs-
/græsningssystemer."

Or. fr

Begrundelse

Det er rimeligt ikke at tildele produktioner, som bevirker direkte ændringer af 
arealanvendelsen, nogen ILUC-faktor, men det bør bemærkes, at direkte og indirekte 
ændringer i arealanvendelsen ikke nødvendigvis udelukker hinanden i alle tilfælde.
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Som bilag Va tilføjes følgende:
"Bilag Va
Affald, rest- og biprodukter
A. Vejledende liste over restprodukter fra 
landbrug
a) Halm
b) Majsstammer, avner og skaller
c) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
d) Oliekager som soja- og rapskager
e) Presserester og bærme fra druer, oliven 
og andre frugter
f) Bagasse
g) Nøddeskaller
B. Vejledende liste over restprodukter fra 
skovbrug
a) Trækroner
b) Grene
c) Stubbe
d) Blade
e) Savsmuld
f) Savspåner og flis
g) Træmasse
C. Vejledende liste over restprodukter fra 
akvakultur og fiskeri
a) Tang og andre alger
b) Fiskeskæl, indvolde og affald
D. Vejledende liste over restprodukter fra 
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forarbejdning
a) Råglycerin
b) Talloliebeg
c) Animalske fedtstoffer, der er
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 
3. oktober 2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
E. Vejledende liste over affald
a) Brugt madolie
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om
affald
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Husdyrgødning og spildevandsslam
F. Vejledende liste over affald og 
restprodukter, der betragtes som 
biprodukter
a) Restprodukter fra landbrug
b) Restprodukter fra skovbrug
c) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori III i henhold til 
forordning (EF) nr. 1774/2002
d) Dyregødning
e) Råglycerin."

Or. fr

Begrundelse

I det nye bilag afklares, hvilken status der tildeles de forskellige typer affald og rest- og 
biprodukter, som potentielt kan anvendes til produktion af avancerede biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

Ændring af beregningsmetoden af hensyn til ILUC-faktoren.

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende punkt tilføjes:
"19a. Emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, eiluc, 
beregnes i henhold til bilag VIII." 

Or. fr

Begrundelse

Ændring af beregningsmetoden af hensyn til ILUC-faktoren.

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende punkt indsættes:
"19b. Emissioner som følge af udvinding 
eller dyrkning (eec), direkte ændringer i 
arealanvendelsen (el) og indirekte 
ændringer i arealanvendelsen (eiluc) skal 
tildeles biprodukterne på grundlag af 
deres energiindhold. De emissioner, som 
tildeles biprodukterne, skal betragtes som 
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tillæg til de emissioner, der tildeles 
hovedproduktet."

Or. fr

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII – del B – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for
arealdække – skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller
andre arealer – til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så tilfælde bør 
en "værdi for emission som følge af 
direkte ændringer i arealanvendelsen 
(el)" være beregnet i henhold til del C, 
punkt 7, i bilag V."

b) råmaterialer, der ikke produceres på 
dyrkede arealer, arealer til flerårige 
afgrøder eller arealer i en anden IPCC-
kategori for arealdække (skovarealer, 
græsarealer, vådområder), som anvendes 
til fødevareproduktion, hvad enten de 
bliver vedligeholdt eller ej, såsom
jordbrugs-/skovbrugs-
/græsningssystemer."

Or. fr

Begrundelse

Det er rimeligt ikke at tildele produktioner, som bevirker direkte ændringer af 
arealanvendelsen, nogen ILUC-faktor, men det bør bemærkes, at direkte og indirekte 
ændringer i arealanvendelsen ikke nødvendigvis udelukker hinanden i alle tilfælde.

Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Flydende restprodukter fra udgår
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palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

Or. fr

Begrundelse

Der bør ikke tilskyndes til at anvende biprodukter fra palmeolieproduktionen.

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

udgår

Or. fr

Begrundelse

I mangel af bæredygtighedskriterier bør der ikke tilskyndes til at anvende biprodukter direkte 
fra skoven.

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler og papirtræ

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om kaskadeanvendelse bør der ikke tilskyndes til at 
anvende træ til fremstilling af papirmasse.



PE508.236v01-00 60/67 PR\932900DA.doc

DA

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Savsmuld og savspåner

Or. fr

Begrundelse

Savsmuld og savspåner tildeles en multiplikationsfaktor på to og ikke fire.

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Som bilag IX tilføjes følgende:
"Bilag IXa
Affald, rest- og biprodukter
A. Vejledende liste over restprodukter fra 
landbrug
a) Halm
b) Majsstammer, avner og skaller
c) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter
d) Oliekager som soja- og rapskager
e) Presserester og bærme fra druer, oliven 
og andre frugter
f) Bagasse
g) Nøddeskaller
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B. Vejledende liste over restprodukter fra 
skovbrug
a) Trækroner
b) Grene
c) Stubbe
d) Blade
e) Savsmuld
f) Savspåner og flis
g) Træmasse
C. Vejledende liste over restprodukter fra 
akvakultur og fiskeri
a) Tang og andre alger
b) Fiskeskæl, indvolde og affald
D. Vejledende liste over restprodukter fra 
forarbejdning
a) Råglycerin
b) Talloliebeg
c) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 
3. oktober 2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum
E. Vejledende liste over affald
a) Brugt madolie
b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald
c) Biomassefraktion af industriaffald
d) Husdyrgødning og spildevandsslam
F. Vejledende liste over affald og 
restprodukter, der betragtes som 
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biprodukter
a) Restprodukter fra landbrug
b) Restprodukter fra skovbrug
c) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori III i henhold til 
forordning (EF) nr. 1774/2002
d) Dyregødning
e) Råglycerin"

Or. fr

Begrundelse

I det nye bilag afklares, hvilken status der tildeles de forskellige typer affald og rest- og 
biprodukter, som potentielt kan anvendes til produktion af avancerede biobrændstoffer.
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BEGRUNDELSE

I direktivet om vedvarende energi er det foreskrevet, at den samlede andel af vedvarende 
energi i EU skal udgøre 20 % senest i 2020, heraf 10 % af denne energitype i 
transportsektoren. Samtidig er der i direktivet om brændstofkvalitet fastsat det bindende mål, 
at der skal opnås en reduktion på 6 % af drivhusgasintensiteten af brændstoffer, der benyttes 
inden for vejtransport og til mobile ikke-vejgående maskiner.

Hvad angår biobrændstoffers bidrag til opfyldelsen af disse mål, fastlægges der i begge 
direktiver bæredygtighedskriterier, herunder minimumstærskler for drivhusgasbesparelser, og 
det bestemmes, at der fra starten af skal medregnes indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(ILUC). Parlamentet gik i 2008 klart ind for, at der bør tages hensyn til ILUC-faktoren ved 
beregningen af nedbringelsen af drivhusgasser, som kan tilskrives biobrændstoffer. Efter 
forhandlinger med Rådet er dette punkt i den endelige tekst blevet omdannet til et mandat til 
Kommissionen med henblik på at udvikle en metode, der gør det muligt at indregne ILUC.

ILUC-fænomenet kan ikke observeres direkte, hvorfor det er nødvendigt at anvende modeller 
til måling af dets omfang. Forskellige modeller viser forskellige resultater afhængig af de 
antagelser, der er lagt til grund, men alle undersøgelser viser, at ILUC-fænomenet er en 
realitet, at dets omfang varierer afhængig af de benyttede råmaterialer, og at disse ændringer 
kan ophæve en betragtelig del af drivhusgasbesparelser i tilknytning til biobrændstoffer og 
biobrændsler. Alle undersøgelser viser navnlig, at ILUC er større, når det gælder råmaterialer 
til fremstilling af biodiesel, end når det gælder råmaterialer til fremstilling af ethanol.

Resultaterne af de forskellige undersøgelser giver aldrig et perfekt billede af virkeligheden, da 
der er tale om en modelberegning. Det bør understreges, at IFPRI's undersøgelse, som de 
værdier, Kommissionen fremlægger, er baseret på, er den, der giver de laveste ILUC-værdier i 
forhold til de øvrige undersøgelser, bl.a. som følge af dens antagelser om en stigning i 
landbrugsproduktiviteten, der vurderes som værende stærkt optimistiske. Miragemodellen, 
som IFPRI har anvendt, giver den laveste gennemsnitsværdi for faktoren for direkte og 
indirekte ændringer i arealanvendelsen (38,4 gCO2eq/MJ biobrændstoffer), idet den højeste er 
107. I Ademe-INRA-undersøgelsen ("En kritisk gennemgang af undersøgelserne af 
virkningen af ændringer i arealanvendelsen for biobrændstoffers miljøstatus"), der blev 
offentliggjort i 2012, blev 49 undersøgelser samlet om emnet og der blev opstillet en 
metamodel, som udmundede i en gennemsnitsværdi for ILUC-faktoren på 72 gCO2eq/MJ.

Efterspørgslen i EU på biobrændstoffer giver sig desuden udslag i et ekstra pres på 
fødevarepriserne, hvilket kan medvirke til at begrænse adgangen til fødevarer for visse 
befolkningsgrupper.

Endelig er det nødvendigt at tage hensyn til de investeringer, som virksomhederne måtte have 
foretaget i førstegenerationsbrændstoffer, for at sikre rentabiliteten og fastholdelsen af 
arbejdspladser og aktivitet.

KOMMISSIONENS FORSLAG
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Kommissionen erkender ILUC-fænomenets eksistens, men i stedet for at foreslå, at ILUC-
faktoren medtages i beregningen af drivhusgasbesparelser, foreslår den et loft på 5 % for 
biobrændstoffer udvundet af fødevareafgrøder. Dette loft er velkomment, men har en stor 
mangel, idet der ikke sondres mellem biobrændstoffer, som har en stor ILUC-effekt, og dem, 
der frembringer bedre resultater. Hvad angår direktivet om brændstofkvalitet, foreslår 
Kommissionen, at emissioner knyttet til ILUC kun rapporteres, uden at de medregnes i 
forbindelse med opfyldelsen af målsætningen om 6 % for drivhusgasemissioner.

Kommissionen foreslår ligeledes, at man fremskynder overgangen til avancerede 
biobrændstoffer udvundet af affald og restprodukter, for hvilke ændringen i arealanvendelses 
anses for værende lig med nul. Den foreslår med henblik herpå, at der udfærdiges en liste over 
råmaterialer, der er berettiget til en dobbelt eller firedobbelt tælling, og som bør tjene som et 
ekstra incitament for de nødvendige investeringer.

Endelig foreslår Kommission, at det minimumsniveau, der skal nås i drivhusgasbesparelser 
for biobrændstoffer, som fremstilles i nye anlæg, fremskyndes til den 1. juli 2014 i stedet for 
den 1. januar 2018.

ORDFØRERENS FORSLAG

Ordføreren mener, at den manglende hensyntagen til ILUC-fænomenet ikke er forenelig med 
EU's mål i bekæmpelsen af klimaændringer. En politik, der tager sigte på at reducere 
drivhusgasemissioner, kan ikke bygge på et trimmet regnskab og må ikke fremme støtten til 
former for praksis, der i realiteten øger drivhusgasemissionerne. Det er principielt afgørende 
at operere med en korrekt beregning af drivhusgasemissionerne. Emissioner knyttet til ILUC 
bør derfor indregnes i bæredygtighedskriterierne, og det bør gøres obligatorisk, at 
drivhusgasemissioner, der er forbundet med ændringer i kulstoflagre på arealer som følge af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen, medregnes.

Den viden, der ligger til grund for beregningen af ILUC-effekten, er således solid nok til blive 
integreret i lovgivningen. Den normale usikkerhed i tilknytning til modelberegningen kan 
ikke tjene som undskyldning for at fornægte problemet og for ikke at handle.

Indregningen af ILUC-faktoren har desuden den fordel, at den sikrer, at biobrændstoffer ikke 
behandles over én kam, og tilmed ansporer til fremstilling af biobrændstoffer med en lav 
ILUC-faktor.

Ifølge Kommissionens forslag vil biobrændstoffer, der dyrkes på nye ikke tidligere dyrkede 
arealer (såsom marginale eller nedbrudte arealer), ikke få tildelt emissioner i kraft af ILUC-
faktoren.

Det er derfor nødvendigt i fremtiden at tildele nonfood-energiafgrøder en ILUC-faktor, da de 
medfører direkte eller indirekte ændringer i arealanvendelsen.

For at bevare de investeringer, der er foretaget med henblik på produktionen af 
førstegenerationsbrændstoffer, er det imidlertid nødvendigt at undtage et produktionsvolumen 
svarende til 2012-produktionen fra indregningen af ILUC-faktoren, hvilket svarer til ca. 5 % 
af målet, heraf ca. 80 % for biodiesels vedkommende. Ordføreren foreslår desuden, at der 
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gives denne branche en ekstra frist indtil 2020 (i stedet for 2017 som oprindelig fastsat) på 
grundlag af produktionsniveauerne for 2008.

Der er almindelig enighed om at fremskynde overgangen til avancerede biobrændstoffer, og 
det er et at målene i forslaget. Det er afgørende, at sektoren får klare signaler om, at EU 
orienterer sig mod avancerede biobrændstoffer, således at der kan foretages investeringer på 
sigt. I den forbindelse finder modellen med flere tællinger, som Kommissionen har foreslået, 
tilslutning hos en lang række interessenter.

Men det er først og fremmest vigtigt ikke at gentage de fejl, som er blevet begået i forbindelse 
med den første generation. Der findes nemlig i øjeblikket kun få pålidelige data om, i hvilket 
omfang råmaterialer til fremstilling af andengenerationsbiobrændstoffer står til rådighed, om 
deres bæredygtighed, og om der er konkurrerende anvendelser. Det er således også vigtigt, at 
der ikke skabes modstrid mellem de valg, der foretages i forbindelse med biobrændstoffer, og 
EU's affaldspolitik. Dette er grunden til, at ordføreren foreslår, at der indføjes et nyt bilag X. 
Der bør i almindelighed udvikles beskyttelsesforanstaltninger og bæredygtighedskriterier for 
avancerede biobrændstoffer for at forhindre negative økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser.

Anvendelsen af skovbiomasse fortjener en særlig opmærksomhed. Nyeste videnskabelige data 
sætter spørgsmålstegn ved, om anvendelsen af træ til energi giver drivhusgasbesparelser 
(Teknisk rapport fra EU's Fælles Forskningscenter: "Carbon accounting of forest bioenergy", 
2013). I mangel af bæredygtighedskriterier for fast biomasse kan det ikke komme på tale at 
anspore til omlægning af arealer til skovbeplantninger til brug for energisektoren. 
Anvendelsen af træ til fremstilling af biobrændstoffer kan kun begrundes i de områder, hvor 
skovvæksten er tilstrækkelig til at imødekomme eksisterende anvendelser og en yderligere 
efterspørgsel, uden at den bæredygtige forvaltning af skovene bringes i fare.

For at fremme anvendelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder i transportsektoren 
foreslår ordføreren, at der indføres et delmål på 1,5 % for elektricitet. Dette mål er realistisk, 
eftersom medlemsstaterne i deres nationale prognoser i forvejen forventer 1,4 % for 2020.

Ordføreren foreslår ligeledes, at situationen afklares for fornyelige brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, for hvilke Kommissionen foreslår en firedobbelt medregning. Således 
vil teknologierne "Power-to-Gas" eller "Power-to-Liquid" spille en central rolle i fremtiden i 
forbindelse med transportsektorens dekarbonisering.

Der bør sættes et mål om 12 % bedre energieffektivitet i transportsektoren for at skabe synergi 
med foranstaltningerne til reduktion af CO2-emissionerne fra køretøjer og tilskynde 
medlemsstaterne til at overveje transportpolitikken.

For at gøre det lettere for brændstofleverandørerne at nå den drivhusgasbesparelse på 6 %, 
som er fastsat i direktiv 98/70/EF om brændstofkvalitet, foreslår ordføreren, at dette mål 
udskydes til 2025 (i stedet for 2020).

Ordføreren mener, at de ændringer, der er foreslået i Kommissionens tekst, vil gøre det muligt 
at opfylde målet om 10 % vedvarende energi i transportsektoren i 2020 uden at skade 
integriteten i EU's politik til bekæmpelse af klimaændringer og målene for 
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drivhusgasbesparelser.
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