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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0595),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0337/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
...1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för regional 
utveckling, utskottet för internationell handel och utskottet för transport och turism 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas. Detta kan ske 
antingen genom intensifiering av den 
nuvarande produktionen med hjälp av ett 
mera produktivt jordbruk, trots att det kan 
bli till skada för miljön, till exempel 
genom förlust av biologisk mångfald, 
vattenbrist, jorderosion och förorening av 
mark och vatten, eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser samt till förlust av biologisk 
mångfald, om den biologiska mångfalden 
är stor på den mark som berörs. 
Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör 
därför innehålla bestämmelser för att 
hantera indirekta ändringar av 
markanvändning med tanke på att de 
biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 19.6 i direktiv 2009/28EG 
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och artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG 
föreskrivs det att det ska tas hänsyn till 
hur indirekt ändring av markanvändning 
påverkar växthusgasutsläppen och vidtas 
åtgärder mot denna påverkan, och 
samtidigt beaktas att nuvarande 
investeringar måste skyddas. 

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta.

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är utsläppen av 
växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. Den allt större 
förbrukningen av biodrivmedel i 
medlemsstaterna leder dessutom till 
instabila livsmedelspriser och kan få 
konsekvenser för världens 
livsmedelsförsörjning. För att tillförsäkra 
att inte unionens politiska mål i fråga om 
förnybar energi och minskade 
växthusgasutsläpp ifrågasätts till följd av 
dessa potentiellt nya utsläppskällor måste 
man därför ta hänsyn till indirekt ändring 
av markanvändning. För att minska den 
indirekta ändringen av markanvändning
är det lämpligt att skilja mellan olika 
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grupper av grödor, såsom oljeväxter, 
spannmål, socker och andra grödor som 
innehåller stärkelse i enlighet med detta.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020.

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel.

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel. Likaså måste det tillses 
att unionens avfallspolitiska mål förblir 
konsekventa och att avfallet inordnas i en 
avfallshierarki enligt definitionen i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. Det bör 
inte skapas några negativa incitament 
som kan bli till förfång för att detta 
direktiv genomförs som sig bör.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 
begränsa mängden biodrivmedel och 

utgår
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flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 
del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och 
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011.

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats med en övre gräns för produktionen av första generationens biodrivmedel, 
men den får inte vara urskillningslös och måste således uppställas med hänsynstagande till 
faktorn indirekt markanvändning vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet 
till marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför 
inte de berättigade förväntningarna hos 
aktörer som driver sådana anläggningar.

utgår

Or. fr
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Motivering

Det är på sin plats med en övre gräns för produktionen av första generationens biodrivmedel, 
men den får inte vara urskillningslös och måste således uppställas med hänsynstagande till 
faktorn indirekt markanvändning vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
bör ingå i rapporteringen av 
växthusgasutsläpp från biodrivmedel 
enligt direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs 
av råvaror som inte leder till ytterligare 
efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror 
bör tilldelas en nollutsläppsfaktor. 

(11) För att tillförsäkra att unionens mål 
är exakta och klanderfria, både i fråga 
om minskade utsläpp av växthusgaser och 
i fråga om biodrivmedel, bör de utsläpp 
som betingas av indirekt ändring av 
markanvändningen tas med i 
beräkningen av de 
växthusgasutsläppsminskningar som 
krävs med stöd av de hållbarhetskriterier 
som tagits med i direktiven 2009/28/EG 
och 98/70/EG. Sistnämnda utsläpp måste 
också redovisas med tanke på uppnåendet 
av målet i artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG, 
för att ge incitament till biodrivmedel som 
påverkar den indirekta 
markanvändningen i liten utsträckning. 
Biodrivmedel som framställs av råvaror 
som inte leder till ytterligare efterfrågan på 
mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor. 

Or. fr

Motivering

Om man vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna tar hänsyn till faktorn indirekt 
ändrad markanvändning undviker man att missgynna biodrivmedel med ringa negativ 
påverkan och uppmuntrar produktionen av de biodrivmedel som erbjuder de största 
växthusgasutsläppsminskningarna.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att uppnå målet om förnybar 
energi inom transporterna och samtidigt 
minimera de negativa effekterna med 
anknytning till ändrad markanvändning 
bör man främja förnybar el och 
energieffektivitet. Medlemsstaterna bör 
alltså för transporternas vidkommande 
vinnlägga sig om ökad energieffektivitet 
och minskad sammanlagd 
energiförbrukning och samtidigt arbeta 
för att elfordon vinner insteg på 
marknaden och förnybar energi inom 
transportsystemen. Medlemsstaterna bör 
också få omfördela de anslag som de i 
dag, helt eller delvis, använder för att 
uppnå sin andel av energi från 
biodrivmedel, så att tyngdpunkten 
förflyttas från stöd till biodrivmedel 
baserade på spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker och 
oljegrödor samt övriga odlade 
energigrödor och i stället läggs vid en 
ökad andel av förnybar energi, framför 
allt vindkraft, solenergi, tidvattenkraft och 
geotermisk energi, vilka påvisats vara 
förnybara och hållbara.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Skogarna är på många sätt till nytta 
för miljön, ekonomin och samhället och
tillhandahåller tjänster som 
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mänskligheten absolut behöver, såsom att 
den biologiska mångfalden bevaras, att 
ekosystemen får fungera och att 
klimatsystemet skyddas. Efterfrågan på 
biomassa från skogarna, också i form av 
virkes- och skogsavfall för användning 
vid tillverkning av pappersmassa och 
papper samt för byggnads- eller 
eldningsändamål och vid elproduktion, 
blir allt större och tillsammans med att det 
brister i institutionerna och förvaltningen 
i många regioner leder detta till fortsatt 
skada för ett hållbart skogsbruk och hotar 
den biologiska mångfalden genom 
skogsförstörelse och avskogning. Samma 
gäller våtmarkerna. Dagens 
hållbarhetskriterier har inte utformats för 
att bemöta dessa hot. I en situation där det 
saknas hållbarhetskriterier som anpassats 
efter dessa frågeställningar, framför allt 
om skogsförstörelse, bör råvaror från 
nuvarande skogar, andra trädbevuxna 
områden och våtmarker inte användas för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen om det inte kunnat fastställas 
att de är hållbara. Eftersom 
skogsplanteringar för produktion av 
biodrivmedel medför risk för utsläpp till 
följd av indirekt ändrad markanvändning 
bör också den risken tas upp i samband 
med hållbarhetskriterierna. 

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) Att mark används för odling av 
biodrivmedel bör inte få leda till att lokala 
och inhemska befolkningsgrupper tvingas 
flytta bort. Alltså bör unionens 
markområden stå under särskilt skydd.
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Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11d) Lämpliga åtgärder bör införas till 
skydd för investeringar som redan gjorts. 
Därför måste en del av den nuvarande 
produktionen undantas från de reviderade 
krav i fråga om växthusgasminskningar 
som införs genom detta direktiv. Detta 
direktiv påverkar därför inte de 
berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver de berörda anläggningarna.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 11e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11e) I direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG föreskrivs olika behandling 
av råvaror beroende på om de 
klassificerats som avfall, restprodukter 
eller delprodukter. Men eftersom det i dag 
inte finns någon definition av dessa 
kategorier uppstår det osäkerhet som 
skulle kunna förhindra en effektiv 
tillämpning och efterlevnad. Därför bör 
det fastställas en vägledande förteckning 
om vilka råvaror som hör till respektive 
kategori. 

Or. fr
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4, 
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografisk räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 
flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4, 
energiinnehållet för transportdrivmedel, 
föreskrifterna om respekt för 
avfallshierarkin, de kriterier och den 
geografisk räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
av utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
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orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de
hållbarhetskriterier som ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2021.

orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilket
skulle kunna omfatta införande i 
hållbarhetskriterierna av åtgärder för att 
tillförsäkra att de avancerade 
biodrivmedlena är hållbara.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”9a) material som innehåller cellulosa 
och inte är avsedda som livsmedel: 
energi- och industrigrödor som odlas för 
att producera bioenergi, såsom 
elefantgräs (miskantus), andra slag av 
energigräs, vissa sorter av durra och 
industrihampa, men med undantag för 
arter med högt lignininnehåll, såsom 
träd.”

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 2 – led 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1a. I artikel 2 ska följande led läggas 
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till:
”9b) material som innehåller både 
cellulosa och lignin och som inte är 
avsedda som livsmedel: ligninhaltiga 
energigrödor som odlas på marker såsom 
skottskog med kort omloppstid eller 
skogsbruk med kort omloppstid.” 

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 2 – led 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1b. I artikel 2 ska följande led läggas 
till:
”9c) direkt ändring av markanvändning: 
ändringar av markanvändningen, så att 
marken övergår från en av de sex 
markkategorier som används av IPCC 
(skogsmark, gräsmark, åkermark, 
våtmark, bebyggelse eller annan mark) till 
en annan av dem, med tillägg av en 
sjunde kategori, nämligen fleråriga 
grödor, varmed framför allt avses sådana 
fleråriga grödor där stammen i regel inte 
skördas årligen, såsom skottskog med kort 
omloppstid och oljepalm.”

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 2 – led 9d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1c. I artikel 2 ska följande led läggas 
till:
”9d) förnybara flytande eller gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung: 
gasformiga eller flytande bränslen av 
annat slag än biodrivmedel, vilkas 
energiinnehåll kommer från andra källor 
till förnybar energi än biomassa och som 
användas inom transporter.”

Or. fr

Motivering

Föredraganden föreslår en klarläggning av statusen för förnybara flytande eller gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung, vilka kommissionen föreslår att ska få en 
uppräkningskoefficient 4. De former för teknik som kallas ”Power to Gas” och ”Power to 
Liquid” kommer i själva verket att spela en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen 
inom transportsektorn.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska ålägga 
leverantörerna att så gradvis som 
möjligt minska växthusgasutsläppen per 
energienhet från bränslen och energi 
under hela livscykeln med upp till 10 % 
fram till den 31 december 2025, jämfört 
med den lägsta standard för bränslen 
som avses i punkt 5 b. Minskningen ska 
utgöras av följande:
a) 6 % senast den 31 december 2025.
Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörerna för att åstadkomma 
denna minskning ska uppnå ett 
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etappmål på 2 % senast den 
31 december 2018 och på 4 % senast den 
31 december 2022.
b) Ett vägledande ytterligare mål, om 
inget annat följer av artikel 9.1 h, på 
2 % fram till den 31 december 2025, 
vilket ska åstadkommas genom en av 
eller båda följande metoder:
i) Leverans av energi avsedd för 
transportändamål för användning i alla 
typer av vägfordon, mobila maskiner 
som inte är avsedda för vägtransport 
(inklusive fartyg på inre vattenvägar), 
jord- och skogsbruksmaskiner och 
fritidsbåtar.
ii) Användning av teknik (inklusive 
avskiljning och lagring av koldioxid) 
som kan bidra till att minska utsläppen 
av växthusgaser per energienhet under 
hela livscykeln från det bränsle eller den 
energi som levereras.
c) Ett vägledande ytterligare mål, om 
inget annat följer av artikel 9.1 i, på 2 % 
fram till den 31 december 2025, vilket 
ska åstadkommas genom användning av 
tillgodohavanden som förvärvas genom 
Kyotoprotokollets mekanism för ren 
utveckling på de villkor som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen, i syfte att få till stånd 
minskningar i bränsleleveranssektorn.”

Or. fr

Motivering

För att bränsleleverantörerna lättare ska kunna uppnå det mål om 6 procent mindre utsläpp 
som föreskrivs i direktiv 98/70/EG om bränslekvalitet är det önskvärt att målet senareläggs 
till 2025 (i stället för 2020) och att det fastställs hur man ska gå till väga för att uppnå det.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– a) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:
”En vägledande förteckning över avfall, 
restprodukter och delprodukter återfinns i 
bilaga Va.”

Or. fr

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och 
delprodukter.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska inte produceras 
från råvaror från mark med stora 
kollager, dvs. mark vars status i januari 
2008 eller därefter utgjordes av något av 
följande, oavsett om statusen längre gör 
det eller inte.

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten, om 
det inte påvisats att utvinningen av dessa 
råvaror är till nytta för den biologiska 
mångfalden.
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b) Andra skogar som förnyas på naturlig 
väg, dvs. mark som omfattar mer än ett 
halvt hektar med träd som är högre än 
fem meter och ett krontak som täcker 
mer än 10 % av ytan, eller med 
befintliga träd som kan uppnå dessa 
värden och där träden merendels består 
av inhemska eller introducerade arter och 
där spåren av mänsklig verksamhet är 
klart synliga, om det inte påvisats att 
skogsmarken i fråga sköts på ett hållbart 
sätt och att dess tillväxttakt räcker för att 
tillgodose både den nuvarande 
efterfrågan på skogsprodukter från den 
och den ytterligare efterfrågan för 
användningsändamål av det slag som 
avses i artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG, 
utan att detta blir till fara, vare sig för att 
skogsmarken har god miljöstatus eller för 
att den sköts på ett hållbart sätt.
c) Planterade skogar, dvs, skogar som 
merendels består av planterade och/eller 
avsiktligt insådda träd, om det inte
påvisats att skogsmarken i fråga sköts på 
ett hållbart sätt och att dess tillväxttakt 
räcker för att tillgodose både den 
nuvarande efterfrågan på skogsprodukter 
från den och den ytterligare efterfrågan 
för användningsändamål av det slag som 
avses i artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG, 
utan att detta blir till fara, vare sig för att 
skogsmarken har god miljöstatus eller för 
att den sköts på ett hållbart sätt.”

Or. fr

Motivering

Nuvarande hållbarhetskriterier bör anpassas för att den nya efterfrågan på och de nya 
konkurrerande användningsändamålen för biomassa från skogen för energi och tillverkning 
av produkter inte ska leda till skogsförstörelse. För övrigt bör definitionerna av begreppet 
skog sammanjämkas med den mest aktuella internationella begreppsapparaten (FAO).



PE508.236v01-00 22/68 PR\932900SV.doc

SV

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led bb (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5a:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 får inte vara 
tillverkade av råvaror från 
skogsplanteringar, inte heller från 
skottskogar eller skogsbruk med kort 
omloppstid, till dess att ett specifikt värde 
för indirekt ändring av markanvändning, 
avsett att användas vid den i artikel 7d 
föreskrivna beräkningen av hur 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
påverkar växthusgaserna, fastställts för 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin och till dess att specifika 
hållbarhetskriterier fastställts för 
användningen av biomassa från skogen 
för energiändamål, också i form av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.”

Or. fr

Motivering

Skogsrester från nya skogsplanteringar (efter 2008) bör inte godkännas innan ett specifikt 
värde för indirekt ändring av markanvändningen tagits med i beräkningsmetoden och innan 
det fastställts hållbarhetskriterier för användningen av biomassa från skogen för 
energiändamål.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led bc (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 5b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Jordbruksrester är värdefulla både för miljön och för jordbruket, i och med att de ger 
näringsämnen, förebygger jorderosion och skyddar den biologiska mångfalden. Ett alltför 
stort uttag av jordbruksrester som uppkommit då grödan skördats, såsom halm eller stjälkar, 
kan bli till skada för dessa miljöfunktioner. Möjligheterna till uttag av dem för produktion av 
biodrivmedel varierar således från region till region.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led bc (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 5c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5c:
”5c. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 får inte vara 
tillverkade av råvaror från marker i fråga 
om vilka tredje parts lagliga 
användningsrätt och äganderätten inte 
respekterats, vilket innefattar frivilligt och 
väl underbyggt förhandssamtycke under 
medverkan av institutioner som företräder 
de berörda tredje parterna.”

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 7a och artikel 7b.2 ska 
minskningen av växthusgasutsläppen 
genom användning av biodrivmedel och 
flytande biobränslen beräknas enligt 
följande:
a) Genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller 
B i bilaga IV och de värden som ansluter 
sig till indirekt ändring av 
markanvändning och finns omnämnda i 
bilaga V tagits med, och när el-värdet för 
dessa biodrivmedel eller flytande 
biobränslen, som beräknas i enlighet 
med punkt 7 i del C i bilaga IV, är lika 
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med eller mindre än noll;
b) Genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga IV; eller
c) Genom att använda ett värde 
beräknat som summan av faktorerna i 
den formel som avses i del C punkt 1 i 
bilaga IV, varvid de disaggregerade 
normalvärdena i del D eller E i bilaga IV 
får användas för vissa faktorer, och 
faktiska värden beräknade i enlighet 
med den metod som fastställs i del C i 
bilaga IV för alla övriga faktorer, med 
undantag för värdet eiluc, för vilket de 
värden som finns omnämnda i bilaga V 
måste användas.”

Or. fr

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändring 
av markanvändning.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led -aa (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 7d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–aa) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 1a:
”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på införande i bilaga IV av 
ett förfarande för beräkning av 
växthusgasutsläppen från förnybara 
flytande och gasformiga bränslen av icke-
biologiskt ursprung för att pröva deras 
förenlighet med artikel 7b. De delegerade 
akterna ska antas före 
den 31 december 2015.”
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Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin.”

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, 
hänsynstagande till växthusgasutsläpp vid 
transporter av råvaror, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin.”

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 
den 31 december 2015 i bilaga V införa 
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värden som motsvarar utsläppen till följd 
av indirekta ändringar av 
markanvändningen från råvaror i form av 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin och ta med dessa värden i sin 
beräkning av hur biodrivmedel och 
flytande biobränslen påverkar 
växthusgaserna, enligt föreskrifterna i 
denna artikel. 

Or. fr

Motivering

Produktionen av biodrivmedel från energi- och industrigrödor såsom träd och gräs leder 
också till indirekta ändringar av markanvändningen, något som det måste tas hänsyn till för 
att det ska gå att undvika en obefogad diskriminering i relation till andra slags råvaror.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt 3a ska införas:
”3a. För att skydda redan gjorda 
investeringar ska till och med 
den 31 december 2017 de utsläpp i 
samband med indirekt ändring av 
markanvändning som avses i bilaga V till 
detta direktiv inte beaktas vid utförandet 
av den beräkning som avses i punkt 1, i 
fråga om en del av förbrukningen av 
biodrivmedel som produceras från 
spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor eller andra 
växter som odlas för energiproduktion, 
varvid denna del ska motsvara respektive 
förbrukning i varje medlemsstat under 
2010, dock på villkor att dessa 
biodrivmedel gör det möjligt att minska 
växthusgasutsläppen med minst 
45 procent. Medlemsstaterna ska besluta 
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om närmare bestämmelser för 
genomförandet av detta undantag i de 
anläggningar som producerar 
biodrivmedel, utgående från 
anläggningarnas genomsnittliga 
produktion under perioden 2010–2012. 
Medlemsstaterna ska varje år inför 
kommissionen redovisa för dessa 
bestämmelser för genomförandet och för
vilka volymer av biodrivmedel de hänför 
sig till.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats att skydda investeringar som redan gjorts och den faktor för indirekt 
ändring av markanvändning, vilken föreskrivs i artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG, bör till och 
med 2017 inte tas med vid beräkningen av den produktion som görs med stöd av dessa 
investeringar.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led ab (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt 6b ska införas:
”6a. Från och med den 1 januari 2018 till 
och med den 31 december 2020 ska de 
utsläpp i samband med indirekt ändring 
av markanvändning som avses i bilaga V 
till detta direktiv inte beaktas vid 
utförandet av den beräkning som avses i 
punkt 1, i fråga om en del av 
förbrukningen av biodrivmedel som 
produceras från spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker och 
oljegrödor eller andra växter som odlas 
för energiproduktion, varvid denna del 
ska motsvara respektive förbrukning i 
varje medlemsstat under 2008, dock på 
villkor att dessa biodrivmedel gör det 
möjligt att minska växthusgasutsläppen 
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med minst 50 procent. Om dessa råvaror 
inte skulle kunna motsvara de 
hållbarhetskriterier som avses i artikel 
7b.2 ifall det i samband med råvarorna 
togs hänsyn till sådana utsläpp från 
indirekt ändring av markanvändning som 
avses i bilaga V ska de mängder 
biodrivmedel som produceras från sådana 
råvaror inte komma i fråga för 
ekonomiskt stöd av det slag som avses i 
artikel 17.1 c i direktiv 2009/28/EG.”

Or. fr

Motivering

Föredraganden föreslår att undantaget ska utsträckas till 2020 och, samtidigt, att allmänna 
medel inte ska kunna användas till stöd för råvaror som inte erbjuder tillräckliga 
växthusgasutsläppsminskningar.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a Artikel 10a
Delegeringens utövande Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

2. De befogenheter som avses i artiklarna
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

2. De befogenheter som avses i artikel
7a.5, artikel 7b.3 andra stycket och 
artiklarna 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 
10.1 ska delegeras till kommissionen på 
obestämd tid från och med dagen för detta 
direktivs ikraftträdande.

3. De befogenheter som avses i artiklarna
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 

3. De befogenheter som avses i artikel
7a.5, artikel 7b.3 andra stycket och 
artiklarna 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 
10.1 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om 
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den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

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

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

5. En delegerad akt som antas enligt artikel
7a.5, artikel 7b.3 andra stycket och 
artiklarna 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3 och 
10.1 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

Or. fr

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”p) avfall:  i enlighet med definitionen i 
artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 19 november 
2008 om avfall och om upphävande av 
vissa direktiv. Ämnen som avsiktligt 
manipulerats eller kontaminerats för att 
uppfylla kraven i definitionen omfattas inte 

”p) avfall: ämne eller föremål som 
innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med, i 
enlighet med definitionen i artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv, och vars status förutsätter en 
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av denna kategori.” oberoende granskning och en certifiering 
av respekten för den avfallshierarki som 
fastställs i artikel 4 i det direktivet eller ett 
motsvarande program för förebyggande 
och hantering av avfall. Ämnen som 
avsiktligt manipulerats eller kontaminerats 
för att uppfylla kraven i definitionen 
omfattas inte av denna kategori.”

Or. fr

Motivering

Förutom att avfall bör definieras i överensstämmelse med ramdirektivet om avfall bör avfall 
också omfattas av den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i det direktivet. Dessutom 
behövs det en oberoende granskning och en certifiering av överensstämmelsen, både i och 
utanför EU, framför allt med tanke på den oro för bedrägeri som uppstått kring 
användningen av använd matolja.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”pa) cellulosa från icke-livsmedel: energi-
och industrigrödor som odlas för att 
producera bioenergi, såsom elefantgräs 
(miskantus), andra slag av energigräs, 
vissa sorter av durra och industrihampa, 
men med undantag för arter med högt 
lignininnehåll, såsom träd.”

Or. fr

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1b (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pb (nytt)



PE508.236v01-00 32/68 PR\932900SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”pb) material som innehåller både 
cellulosa och lignin och inte är avsedda 
som livsmedel: ligninhaltiga energigrödor 
som odlas på marker såsom skottskog med 
kort omloppstid eller skogsbruk med kort 
omloppstid.” 

Or. fr

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1c (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c I artikel 2 ska följande led läggas till:
”pc) delprodukter: råvaror med 
marknadsvärde eller alternativa 
användningsändamål och material som 
med hänsyn till sitt ekonomiska värde 
utgör en viktig del av en process, eller om 
den huvudsakliga processen frivilligt 
modifierats för att producera en större 
mängd eller en annan kvalitet av 
materialet, till förfång för 
huvudprodukten.”

Or. fr

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1d (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pd (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”pd) förnybara flytande eller gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung: 
gasformiga eller flytande bränslen av 
annat slag än biodrivmedel, som 
härstammar från förnybara energikällor 
och används inom transportsektorn.”

Or. fr

Motivering

Föredraganden föreslår en klarläggning av statusen för förnybara flytande eller gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung, vilka kommissionen föreslår att ska få en 
uppräkningskoefficient 4. De former för teknik som kallas ”Power to Gas” och ”Power to 
Liquid” kommer i själva verket att spela en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen 
inom transportsektorn.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1e (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”pe) förnybara bränslen: biodrivmedel 
och förnybara flytande och gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung.”

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1f (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 2 – led pf (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”pf) direkt ändring av markanvändning: 
ändring av markanvändningen, så att 
marken övergår från en av de sex 
markkategorier som används av IPCC 
(skogsmark, gräsmark, åkermark, 
våtmark, bebyggelse eller annan mark) till 
en annan av dem, med tillägg av en 
sjunde kategori, nämligen fleråriga 
grödor som framför allt omfattar fleråriga 
grödor där stammen i regel inte skördas 
årligen, såsom skottskog med kort 
omloppstid och oljepalm.”

Or. fr

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 1 ska följande införas som 
andra stycket:

utgår

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker och oljegrödor inte vara större än 
en energikvantitet som motsvarar det 
största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats med en övre gräns för produktionen av första generationens biodrivmedel, 
men den får inte vara urskillningslös och måste således uppställas med hänsynstagande till 
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faktorn indirekt markanvändning vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led i
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I led b ska följande läggas till: utgår
”Detta led påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats med en övre gräns för produktionen av första generationens biodrivmedel, 
men den får inte vara urskillningslös och måste således uppställas med hänsynstagande till 
faktorn indirekt markanvändning vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Följande led ska införas: utgår
”d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 5 % (beräknad 
andel i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats med en övre gräns för produktionen av första generationens biodrivmedel, 
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men den får inte vara urskillningslös och måste således uppställas med hänsynstagande till 
faktorn indirekt markanvändning vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Följande led ea ska läggas till: 
”ea) Medlemsstaterna får uppfylla en del 
av det mål som fastställs i punkt 4 genom 
att använda mer energi från förnybara 
källor, i en utsträckning som motsvarar 
tilläggsdelen till de nationella mål som 
ingår i deras nationella handlingsplaner 
för förnybar energi som fastställts i 
överensstämmelse med artikel 4.”

Or. fr

Motivering

En flexibilitetsmekanism införs för de medlemsstater som under 2020 kommer att överträffa 
sitt sammanlagda mål för användningen av förnybar energi.

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt 4a ska läggas till:
”4a. För att uppnå det mål som avses i 
punkt 4 ska medlemsstaterna minska 
transportsektorns totala 
energiförbrukning och således öka 
energieffektiviteten inom denna sektor 
med minst 12 procent jämfört med sina 
nuvarande prognoser för 
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transportsektorns totala 
energiförbrukning under 2020.”

Or. fr

Motivering

Ett mål om 12 procent energieffektivitet inom transportsektorn bör fastställas för att skapa 
synergieffekter med åtgärderna för att minska fordonens koldioxidutsläpp och för att 
uppmuntra till att transportpolitiken tas upp till övervägande i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Följande punkt 4b ska läggas till:
”4b. För att uppnå det mål som avses i 
punkt 4 ska medlemsstaterna se till att 
minst 1,5 procent av transportsektorns 
totala energiförbrukning under 2020 
utgörs av förnybar el.”

Or. fr

Motivering

För att uppmuntra användningen av förnybar el inom transportsektorn föreslår 
föredraganden att det införs ett delmål om 1,5 procent för el. Det här är ett realistiskt mål 
eftersom det redan i medlemsstaternas nationella prognoser talas om en nivå på 1,4 procent 
för 2020.

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 4 ska följande punkt 3a 
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införas:
”3a. Varje medlemsstat ska senast den [ett 
år efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande] offentliggöra och till 
kommissionen anmäla ett 
prognosdokument som visar vilka 
åtgärder medlemsstaten avser att vidta för 
att överensstämmelse ska råda med det 
mål som avses i artikel 3.4a.”

Or. fr

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I artikel 4 ska följande punkt 3b 
införas:
”3a. Varje medlemsstat ska senast den [ett 
år efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande] offentliggöra och till 
kommissionen anmäla ett 
prognosdokument som visar vilka 
åtgärder medlemsstaten avser att vidta för 
att överensstämmelse ska råda med det 
mål som avses i artikel 3.4b.”

Or. fr

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 15.2 fjärde stycket ska ersättas 
med följande:
”Ursprungsgarantin ska inte påverka 
avgörandet huruvida en medlemsstat 
uppfyller bestämmelserna i artikel 3.1 
eller inte. Överföring av 
ursprungsgarantier, separat eller 
tillsammans med den fysiska 
överföringen av energi, ska inte påverka 
medlemsstatens beslut att använda 
statistiska överföringar, gemensamma 
projekt eller gemensamma stödsystem 
för måluppfyllelsen eller beräkningen av 
den slutliga energianvändningen 
(brutto) från förnybara energikällor i 
enlighet med artikel 5.”

Or. fr

Motivering

För att det ska kunna påvisas att förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-
biologiskt ursprung följer hållbarhetskriterierna, framför allt i fråga om användningen av 
förnybar energi och minskningarna av växthusgasutsläpp, bör systemet med 
ursprungsgarantier vara tillgängligt för produktörerna.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– a) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:
”En vägledande förteckning över avfall, 
restprodukter och delprodukter återfinns i 
bilaga IXa.”

Or. fr
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Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och 
delprodukter.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 a, b och c ska inte 
produceras från råvaror från mark med 
stora kollager, dvs. mark vars status i 
januari 2008 eller därefter utgjordes av 
något av följande, oavsett om statusen
längre gör det eller inte.
a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten, om 
det inte påvisats att utvinningen av dessa 
råvaror är till nytta för den biologiska 
mångfalden.
b) Andra skogar som förnyas på naturlig 
väg, dvs. mark som omfattar mer än ett 
halvt hektar med träd som är högre än 
fem meter och ett krontak som täcker 
mer än 10 % av ytan, eller med 
befintliga träd som kan uppnå dessa 
värden och där träden merendels består 
av inhemska eller introducerade arter och 
där spåren av mänsklig verksamhet är 
klart synliga, om det inte kan påvisas att 
skogsmarken i fråga sköts på ett hållbart 
sätt och att dess tillväxttakt räcker för att 
tillgodose både den nuvarande 
efterfrågan på skogsprodukter från den 
och den ytterligare efterfrågan för 
användningsändamål av det slag som 
avses i artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG, 
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utan att detta blir till fara, vare sig för att 
skogsmarken har god miljöstatus eller för 
att den sköts på ett hållbart sätt.
c) Planterade skogar, dvs, skogar som 
merendels består av planterade och/eller 
avsiktligt insådda träd, om det inte 
påvisats att skogsmarken i fråga sköts på 
ett hållbart sätt och att dess tillväxttakt 
räcker för att tillgodose både den 
nuvarande efterfrågan på skogsprodukter 
från den och den ytterligare efterfrågan 
för användningsändamål av det slag som 
avses i artikel 3.4, utan att detta blir till 
fara, vare sig för att skogsmarken har god 
miljöstatus eller för att den sköts på ett 
hållbart sätt.”

Or. fr

Motivering

Nuvarande hållbarhetskriterier bör anpassas för att den nya efterfrågan på och de nya 
konkurrerande användningsändamålen för biomassa från skogen för energi och tillverkning 
av produkter inte ska leda till skogsförstörelse. För övrigt bör definitionerna av begreppet 
skog sammanjämkas med den mest aktuella internationella begreppsapparaten (FAO).

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5a:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 a, b och c 
får inte vara tillverkade av råvaror från 
skogsplanteringar, inte heller från 
skottskogar eller skogsbruk med kort 
omloppstid, till dess att ett specifikt värde 
för indirekt ändring av markanvändning, 
avsett att användas vid den i artikel 19 
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föreskrivna beräkningen av hur 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
påverkar växthusgaserna, fastställts för 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin och till dess att specifika 
hållbarhetskriterier fastställts för 
användningen av biomassa från skogen 
för energiändamål, också i form av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.”

Or. fr

Motivering

Skogsrester från nya skogsplanteringar (efter 2008) bör inte godkännas innan ett specifikt 
värde för indirekt ändring av markanvändningen tagits med i beräkningsmetoden och innan 
det fastställts hållbarhetskriterier för användningen av biomassa från skogen för 
energiändamål.

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Jordbruksrester är värdefulla både för miljön och för jordbruket, i och med att de ger 
näringsämnen, förebygger jorderosion och skyddar den biologiska mångfalden. Ett alltför 
stort uttag av jordbruksrester som uppkommit då grödan skördats, såsom halm eller stjälkar, 
kan bli till skada för dessa miljöfunktioner. Möjligheterna till uttag av dem för produktion av 
biodrivmedel varierar således från region till region.

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5c:
”5c De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de 
ändamål som avses i punkt 1 a, b och c 
får inte vara tillverkade av råvaror från 
marker i fråga om vilka tredje parts 
lagliga användningsrätt och äganderätten 
inte respekterats, i vilket ingår frivilligt 
och väl underbyggt förhandssamtycke 
under medverkan av institutioner som 
företräder de berörda tredje parterna.”

Or. fr
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Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I artikel 18 ska följande punkt 9a 
läggas till:
”9a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25b 
med avseende på fastställandet av 
närmare bestämmelser för oberoende 
granskning och certifiering av respekt för 
den avfallshierarki som fastställs i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EG eller ett 
motsvarande program för förebyggande 
och hantering av avfall. De delegerade 
akterna ska antas före 
den 31 december 2015.”

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör fastställa närmare bestämmelser för oberoende granskning och 
certifiering av överensstämmelsen med artikel 4 i ramdirektivet om avfall, också för avfall 
som importeras från utlandet, såsom använd matolja.

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändring 
av markanvändning.

Ändringsförslag 56

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



PE508.236v01-00 46/68 PR\932900SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–aa) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 1a:
”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25b 
med avseende på införande i bilaga V av 
ett förfarande för beräkning av 
växthusgasutsläppen från förnybara 
flytande och gasformiga bränslen av icke-
biologiskt ursprung för att pröva deras 
förenlighet med artikel 17. De delegerade 
akterna ska antas före 
den 31 december 2015.”

Or. fr

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led ca (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) I punkt 6 ska följande stycke införas:
”Kommissionen ska senast 
den 31 december 2015 i bilaga VIII införa 
värden som motsvarar utsläppen till följd 
av indirekta ändringar av 
markanvändningen för råvaror från 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin och inte är avsedda som 
livsmedel och ta med dessa värden i sin 
beräkning av hur biodrivmedel och 
flytande biobränslen påverkar 
växthusgaserna, enligt föreskrifterna i 
denna artikel.”

Or. fr

Motivering

Produktionen av biodrivmedel från energi- och industrigrödor såsom träd och gräs leder 
också till indirekta ändringar av markanvändningen, något som det måste tas hänsyn till för 
att förhindra undvika en obefogad diskriminering i relation till andra slags råvaror.

Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Följande punkt 6a ska införas:
”6a. För att skydda redan gjorda 
investeringar ska till och med 
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den 31 december 2017 de utsläpp i 
samband med indirekt ändring av 
markanvändning som avses i bilaga VIII 
till detta direktiv inte beaktas vid den 
beräkning som avses i punkt 1, i fråga om 
en del av förbrukningen av biodrivmedel 
som produceras från spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker och 
oljegrödor eller andra växter som odlas 
för energiproduktion, varvid denna del 
ska motsvara respektive förbrukning i 
varje medlemsstat under 2010, dock på 
villkor att dessa biodrivmedel gör det 
möjligt att minska växthusgasutsläppen 
med minst 45 procent. Medlemsstaterna 
ska besluta om närmare bestämmelser för 
genomförandet av detta undantag i de 
anläggningar som producerar 
biodrivmedel, utgående från 
anläggningarnas genomsnittliga 
produktion under perioden 2010–2012. 
Medlemsstaterna ska varje år inför 
kommissionen redovisa för dessa närmare 
bestämmelser för genomförandet och för 
vilka volymer av biodrivmedel de hänför 
sig till.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats att skydda investeringar som redan gjorts och den faktor för indirekt 
ändring av markanvändning, vilken föreskrivs i artikel 19.6 i direktiv 2009/28/EG, bör till och 
med 2017 inte tas med vid beräkningen av den produktion som görs med stöd av dessa 
investeringar.

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Följande punkt 6b ska införas:
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”6b. Från och med den 1 januari 2018 till 
och med den 31 december 2020 ska de 
utsläpp i samband med indirekt ändring 
av markanvändning som avses i 
bilaga VIII till detta direktiv inte beaktas 
vid utförandet av den beräkning som 
avses i punkt 1, i fråga om en del av 
förbrukningen av biodrivmedel som 
produceras från spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker och 
oljegrödor eller andra växter som odlas 
för energiproduktion, varvid denna del 
ska motsvara respektive förbrukning i 
varje medlemsstat under 2008, dock på 
villkor att dessa biodrivmedel gör det 
möjligt att minska växthusgasutsläppen 
med minst 50 procent. Om dessa råvaror 
inte skulle kunna motsvara de 
hållbarhetskriterier som avses i artikel 
17.2 i detta direktiv ifall det i samband 
med råvarorna togs hänsyn till sådana 
utsläpp från indirekt ändring av 
markanvändning som avses i bilaga VIII 
ska volymerna av biodrivmedel från 
sådana råvaror inte komma i fråga för 
ekonomiskt stöd av det slag som avses i 
direktiv 17.1 c i direktivet.”

Or. fr

Motivering

Föredraganden föreslår att undantaget ska utsträckas till 2020 och, samtidigt, att allmänna 
medel inte ska kunna användas till stöd för råvaror som inte erbjuder tillräckliga 
växthusgasutsläppsminskningar.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 23 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I artikel 23 ska följande punkt 8a 
införas:
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”8a. Kommissionen ska senast 
den 31 december 2015 lägga fram en 
rapport om de positiva och negativa 
inverkningarna på miljön och ekonomin 
av biodrivmedel som producerats från 
avfall, restprodukter, delprodukter eller 
råvaror som inte innebär 
markanvändning. Inverkningar på miljön 
ska undersökas framför allt ur synvinkel 
av växthusgasutsläppen, den biologiska 
mångfalden, vattnet och markens 
bördighet. Hänsyn bör tas till den 
potentiella nyttan med dessa råvaror för 
andra användningsändamål, framför allt 
tillverkningen av produkter, eller till hur 
denna nytta försvinner. Inverkningar på 
ekonomin ska undersökas ur synvinkel av 
produktionskostnaderna, 
alternativkostnaderna om råvarorna 
används för andra ändamål samt 
avkastningen på energiinvesteringarna 
under hela livscykeln om dessa råvaror 
används för produktion av avancerade 
biodrivmedel och flytande biobränslen.” 

Or. fr

Motivering

För att tillförsäkra investerarna maximal överskådlighet måste man så snart som möjligt 
utvärdera i vad mån råvaror för produktion av avancerade biodrivmedel finns till förfogande, 
samt hur hållbart det är att de används för sådana ändamål.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25b Artikel 25b

Delegeringens utövande Delegeringens utövande
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
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villkor som anges i denna artikel. villkor som anges i denna artikel.
2. De befogenheter som avses i artikel
3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje 
stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].

2. De befogenheter som avses i artiklarna
3.4 d och 5.5, artikel 17.3 c tredje stycket, 
artiklarna 18.9a, 19.1a, 19.5, 19.6 och 
19.7 ska delegeras till kommissionen på 
obestämd tid från och med [dagen för detta 
direktivs ikraftträdande].

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

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artiklarna 3.4 d och 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artiklarna 18.9a, 
19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 till 
kommissionen får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

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

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.4 d och 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artiklarna 18.9a, 19.1a, 
19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

Or. fr



PE508.236v01-00 52/68 PR\932900SV.doc

SV

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 
”1. Växthusgasutsläppen från 
produktion och användning av 
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biodrivmedel beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,

där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt förändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt förändrad markanvändning, 
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrad jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och geologisk 
lagring,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid,
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner 
och utrustning ska inte räknas med.”

Or. fr

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändring 
av markanvändning.
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Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändring 
av markanvändning.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV del 
C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte sker på 
odlade marker, marker som används för 
fleråriga odlingsgrödor eller marker som 
tillhör någon annan av markkategorierna 
enligt IPCC (skogsmark, gräsmark, 
våtmark) och som används för 
livsmedelsproduktion, antingen de 
underhålls eller inte, såsom system för 
jordbruk eller trädjordbruk.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats att faktorn indirekt markanvändning inte tillräknas sådan produktion som 
innebär en direkt ändring av markanvändningen, men det bör dock klart anges att direkt och 
indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande bilaga Va ska läggas till:
”Bilaga Va
Avfall, restprodukter och delprodukter
A. Vägledande förteckning över 
jordbruksrester
a) Halm.
b) Stjälkar, skal och kolvar av majs.
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c) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
d) Oljekakor, såsom sojakakor och 
rapskakor.
e) Press- och jäsningsrester från druvor, 
oliver eller andra frukter.
f) Bagass.
g) Nötskal.
B. Vägledande förteckning över 
skogsrester
a) Toppar.
b) Grenar.
c) Stubbar.
d) Blad.
e) Spån.
f) Flis.
g) Trämassa.
C. Vägledande förteckning över rester 
från vattenbruk och fiske
a) Alger.
b) Fiskfjäll, fiskrens och fiskavfall.
D. Vägledande förteckning över 
bearbetningsrester
a) Råglycerin.
b) Tallbeck.
c) Animaliska fetter som, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1774/2002 av 
den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, 
hänförs till kategori 1 och 2.
E. Vägledande förteckning över avfall
a) Använd matolja.
b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
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i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall.
c) Biomassafraktioner av industriavfall.
d) Stallgödsel och avloppsslam.
F. Vägledande förteckning över avfall och 
restprodukter som anses som delprodukter
a) Jordbruksrester.
b) Skogsrester.
c) Animaliska fetter som, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 hänförs till 
kategori 3.
d) Stallgödsel.
e) Råglycerin.”

Or. fr

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och 
delprodukter som eventuellt kan användas vid produktion av avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 69

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändring 
av markanvändning.

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

En ändring av beräkningsmetoden för att det ska gå att ta hänsyn till faktorn indirekt ändring 
av markanvändning.

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 

(b) Råvaror vars produktion inte sker på 
odlade marker, marker ägnade åt 
fleråriga odlingsgrödor eller marker som 
tillhör någon annan av markkategorierna
enligt IPCC (skogsmark, gräsmark, 
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bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV del 
C punkt 7.”

våtmark) och som används för 
livsmedelsproduktion, antingen de 
underhålls eller inte, såsom system för 
jordbruk eller trädjordbruk.”

Or. fr

Motivering

Det är på sin plats att faktorn indirekt markanvändning inte tillräknas sådan produktion som 
innebär en direkt ändring av markanvändningen, men det bör dock klart anges att direkt och 
indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

utgår

Or. fr

Motivering

Man bör inte uppmuntra till användning av delprodukter från odling av oljepalmer.

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Motivering

Eftersom det saknas hållbarhetskriterier bör man inte uppmuntra till användning av 
delprodukter direkt från skogen.

Ändringsförslag 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

I enlighet med principen om kaskadanvändning bör man inte uppmuntra till användning av 
ved avsedd för tillverkning av pappersmassa.

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Spån och flis.

Or. fr

Motivering

Spån och flis ska beräknas med uppräkningskoefficienten 2 och inte 4.
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Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande bilaga IXa ska läggas till:
”Bilaga IXa
Avfall, restprodukter och delprodukter
A. Vägledande förteckning över 
jordbruksrester
a) Halm.
b) Stjälkar, skal och kolvar av majs.
c) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
d) Oljekakor, såsom sojakakor och 
rapskakor.
e) Press- och jäsningsrester från druvor, 
oliver eller andra frukter.
f) Bagass.
g) Nötskal.
b) Vägledande förteckning över 
skogsrester
a) Toppar.
b) Grenar.
c) Stubbar.
d) Blad.
e) Spån.
f) Flis.
g) Trämassa.
C. Vägledande förteckning över rester 
från vattenbruk och fiske
a) Alger.
b) Fiskfjäll, fiskrens och fiskavfall.
D. Vägledande förteckning över 
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bearbetningsrester
a) Råglycerin.
b) Tallbeck.
c) Animaliska fetter som, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1774/2002 av 
den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, 
hänförs till kategori 1 och 2.
E. Vägledande förteckning över avfall
a) Använd matolja.
b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall.
c) Biomassafraktioner av industriavfall.
d) Stallgödsel och avloppsslam.
F. Vägledande förteckning över avfall och 
restprodukter som anses som delprodukter
a) Jordbruksrester.
b) Skogsrester.
c) Animaliska fetter som, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 hänförs till 
kategori 3.
d) Stallgödsel.
e) Råglycerin.”

Or. fr

Motivering

I denna nya bilaga klarläggs status för olika användbara former av avfall, restprodukter och 
delprodukter som eventuellt kan användas vid produktion av avancerade biodrivmedel.
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MOTIVERING

I direktivet om förnybar energi fastställs målet om att 20 procent av EU:s sammanlagda 
energiförbrukning 2020 ska komma från förnybar energi och att 10 procent av energin inom 
transporterna ska göra det. Samtidigt infördes genom direktiv 98/70/EG (direktivet om 
bränslekvalitet) ett bindande mål om att växthusgasintensiteten för bränslen som används för 
vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg ska minskas med 
6 procent.

I fråga om biodrivmedlens bidrag till uppnåendet av dessa mål fastställs i de bägge direktiven 
hållbarhetskriterier där det ingår miniminivåer för minskningarna av växthusgasutsläppen och 
föreskrifter om att det alltifrån början måste tas hänsyn till indirekt ändring av 
markanvändning. Parlamentet tog 2008 klart ställning till förmån för att faktorn indirekt 
ändring av markanvändning ska tas med vid beräkningen av vilka minskningar av 
växthusgasutsläppen som kan tillräknas biodrivmedlen. Efter förhandlingar med rådet har 
denna synpunkt fått komma fram i den slutliga texten i form av att kommissionen getts i 
uppdrag att utveckla metoder för hänsynstagandet till indirekt ändring av markanvändning.

Eftersom indirekt ändring av markanvändning inte kan iakttas direkt måste dess omfattning 
följaktligen mätas med hjälp av modeller. Olika modeller ger olika resultat, beroende på vilka 
hypoteser som undersöks, men alla undersökningar visar att fenomenet indirekt ändring av 
markanvändning verkligen föreligger, att omfattningen varierar, beroende på vilka råvaror 
som används, och att dessa ändringar kan omintetgöra en avsevärd del av de 
växthusgasutsläppsminskningar som förknippas med biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Framför allt visar alla undersökningar att indirekt ändring av markanvändning är en viktigare 
faktor i samband med råvarorna för biodiesel än i samband med råvarorna för etanol.

Rent definitoriskt kan ju resultaten av de olika undersökningarna aldrig ge en perfekt bild av 
verkligheten, eftersom de utgår från modeller. Det bör framhållas att de värden som framlagts 
av kommissionen bygger på en undersökning från Internationella institutet för forskning om 
livsmedelsfrågor (Ifpri) och i den undersökningen har värdena för indirekt ändring av 
markanvändning utfallit lägre än i någon annan undersökning, framför allt eftersom man i 
Ifpris undersökning uppställt hypoteser om produktionstillväxten inom jordbruket, vilka 
ansetts mycket optimistiska. Modellen Mirage, som använts av Ifpri, ger det lägsta värdet för 
faktorn indirekt ändring av markanvändning (38,4 g koldioxidekvivalenter per megajoule 
producerat biodrivmedel), medan det högsta värdet var 107. I en undersökning från det 
franska energi- och miljöverket (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 
Ademe) och Frankrikes nationella institut för jordbruksforskning (Institut national de la 
recherche agronomique, Inra), som utkom 2012 med titeln Revue critique des études évaluant 
l'effet des changements d'affectation des sols sur les bilans environnementaux des 
biocarburants (Kritisk översikt över undersökningar om hur indirekt ändring av 
markanvändning påverkar biodrivmedlens miljöbalans) sammanfördes 49 undersökningar om 
denna problematik och uppställdes en metamodell, med vars hjälp man kom fram till att 
faktorn indirekt ändring av markanvändning hade ett genomsnittligt värde på 72 g 
koldioxidekvivalenter per megajoule producerat biodrivmedel.
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Till detta kommer att den europeiska efterfrågan på biodrivmedel sätter ytterligare press på 
livsmedelspriserna, vilka kan leda till att livsmedel blir mindre åtkomliga för vissa 
befolkningsgrupper.

Hänsyn måste slutligen tas till de investeringar som eventuellt redan gjorts av företag som 
tillverkar biodrivmedel av första generationen, för att trygga lönsamheten och bevarandet av 
arbetstillfällena och företagens verksamhet.  

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionen erkänner att fenomenet indirekt ändring av markanvändning verkligen 
föreligger, men i stället för att föreslå att faktorn indirekt ändring av markanvändning tas med 
vid beräkningen av växthusgasutsläppsminskningarna föreslår kommissionen att högst 
5 procent av biodrivmedlen ska få komma från livsmedelsgrödor. Detta förslag är välkommet 
men har en stor nackdel, nämligen att det inte skiljer mellan biodrivmedel som leder till stor 
indirekt ändring av markanvändning och sådana som ger bättre resultat. För direktivet om 
bränslekvalitet föreslår kommissionen bara en ”rapportering” av de utsläpp som är 
förknippade med indirekt ändring av markanvändning, utan att ta hänsyn till dessa utsläpp i 
samband med arbetet med att uppnå målet om att växthusgasutsläppen ska minskas med 
6 procent.

Kommissionen föreslår likaså att man i snabbare tempo ska övergå till avancerade 
biodrivmedel från avfall och restprodukter, vilka anses ha nollpåverkan i fråga om indirekt 
markanvändning. För detta ändamål föreslår kommissionen en förteckning över råvaror för 
vilka en uppräkningskoefficient på 2 eller 4 får användas, något som ytterligare ska sporra till 
de nödvändiga investeringarna.

Slutligen föreslår kommissionen att tidigarelägga den miniminivå för 
växthusgasutsläppsminskningar från biodrivmedel som produceras i nya anläggningar, så att 
den börjar gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2018.

FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG

Föredraganden anser att det inte är förenligt med Europeiska unionens mål i kampen mot 
klimatförändringarna att inte ta hänsyn till fenomenet indirekt ändring av markanvändning. 
En politik som avser att minska utsläppen av växthusgaser kan inte bygga på en ofullständig 
redovisning och inte heller stödja verksamhet som i själva verket ökar dessa utsläpp. Av 
principskäl är det viktigt att växthusgasutsläppen redovisas korrekt. Därför bör utsläppen i 
samband med indirekt ändring av markanvändning tas med i hållbarhetskriterierna och därför 
bör det bli obligatoriskt att beakta växthusgasutsläppen i samband med ändringar av kollagret
i marken till följd av indirekt ändring av markanvändning.

Beräkningen av inverkan från indirekt ändring av markanvändning har i själva verket en 
tillräcklig vetenskaplig underbyggnad för att kunna tas med i lagstiftningen. Det är helt 
normalt att modellerna ger upphov till viss osäkerhet och detta kan inte tas till förevändning 
för att förneka problemet och inte göra något.

Att ta med faktorn indirekt ändring av markanvändning har dessutom den nyttan med sig att 
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inte alla biodrivmedel skärs över en kam, utan att det i stället sporras till produktion av sådana 
biodrivmedel där denna faktor är låg. 

Såsom kommissionen föreslår kommer inga utsläpp med stöd av faktorn indirekt ändring av 
markanvändning att tillräknas biodrivmedel som odlas på nya marker som tidigare inte varit 
odlade (såsom marginaljordar eller förstörd mark).

I framtiden bör en faktor indirekt ändring av markanvändning också tillräknas energi- och 
industrigrödor, eftersom dessa medför direkt eller indirekt markanvändning.

För att bevara de investeringar som gjorts för produktion av biodrivmedel av första 
generationen och de arbetstillfällen som sammanhänger med dem bör man dock, vid 
hänsynstagandet till faktorn indirekt ändring av markanvändning, undanta en producerad 
mängd som motsvarar produktionen under 2012, vilket skulle motsvara ungefär 5 procent av 
målet, varav omkring 80 procent för biodiesel. Föredraganden föreslår likaså att denna 
industri ska få ytterligare tid fram till 2020 (i stället för till 2017, såsom avsikten 
ursprungligen var), utgående från produktionsnivåerna under 2008.

Det råder samförstånd om att påskynda övergången till avancerade biodrivmedel och detta är 
ett av förslagets syften. Industrin måste få klara signaler om att Europeiska unionen går in för 
avancerade biodrivmedel för att investeringar ska kunna göras på längre sikt. Många berörda 
parter har således samtyckt till det tillvägagångssätt med uppräkningskoefficienter som 
kommissionen föreslår.

Dock bör man framför allt inte upprepa de misstag som gjorts med den första generationen. 
Det finns i själva verket för närvarande inte särskilt många tillförlitliga uppgifter, vare sig om 
vilka råvaror för produktion av andra generationens biodrivmedel som står till förfogande 
eller om deras hållbarhet eller om konkurrerande användningsändamål för dem. Följaktligen 
får det inte heller skapas inkonsekvens mellan begreppsapparaten för biodrivmedel respektive 
för den europeiska avfallspolitiken. Föredraganden föreslår därför att det läggs till en ny 
bilaga X. Överlag behövs det skyddsmekanismer och hållbarhetskriterier för avancerade 
biodrivmedel, för att man ska kunna förhindra att de blir till skada för ekonomin och miljön.

Användningen av biomassa från skogen förtjänar särskild uppmärksamhet. Aktuella 
vetenskapliga uppgifter ger upphov till tvivel om vilka minskningar av växthusgasutsläppen 
som uppnåtts med hjälp av att trä används för energiproduktion (se den tekniska rapporten 
från EU:s gemensamma forskningscentrum Carbon accounting of forest bioenergy, 2013). Så 
länge det saknas hållbarhetskriterier för fast biomassa kan det inte komma på fråga att mark 
ska omvandlas till planterade energiskogar. Produktion av biodrivmedel utgående från trä är 
inte berättigad annat än i områden där skogens tillväxttakt är tillräcklig för både den 
nuvarande användningen och den ytterligare efterfrågan, utan att detta blir till fara för att 
skogsmarken sköts på ett hållbart sätt.

För att uppmuntra användningen av förnybar el inom transportsektorn föreslår föredraganden 
att det införs ett delmål om 1,5 procent för el. Det här är ett realistiskt mål eftersom det redan i 
medlemsstaternas nationella prognoser talas om en nivå på 1,4 procent för 2020.

Föredraganden föreslår likaså en klarläggning av statusen för förnybara bränslen av icke-
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biologiskt ursprung, vilka kommissionen föreslår ska få en uppräkningskoefficient 4. De 
former för teknik som kallas ”Power to Gas” och ”Power to Liquid” kommer i själva verket 
att spela en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn.

Ett mål om 12 procent energieffektivitet inom transportsektorn bör fastställas för att skapa 
synergieffekter med åtgärderna för att minska fordonens koldioxidutsläpp och för att 
uppmuntra till att transportpolitiken tas upp till övervägande i medlemsstaterna.

För att bränsleleverantörerna lättare ska kunna uppnå 6 procent mindre utsläpp av 
växthusgaser, som det föreskrivs i direktiv 98/70/EG om bränslekvalitet, föreslår 
föredraganden slutligen att målet senareläggs till 2025 (i stället för 2020).

Föredraganden anser att man med hjälp av de föreslagna ändringarna av kommissionens text 
kommer att kunna nå målet om 10 procent förnybar energi inom transporterna fram till 2020, 
utan att detta blir till skada, vara sig för den europeiska politiken för bekämpning av 
klimatförändringarna eller för målen om minskade växthusgasutsläpp.
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BILAGA

VÄGLEDANDE FÖRTECKNING

Föredraganden och/eller hennes medarbetare sammanträffade med företrädare från följande 
berörda parter då detta förslag till betänkande utarbetades:

Ethanol Europe, Neste Oil Abp, Copa-Cogeca, Frankrikes ständiga representation, Europeiska 
pappersindustriförbundet (Cepi), Europeiska federationen för transport och miljö (T&E), 
Europeiska miljöbyrån – Birdlife, Oxfam – Peuples Solidaires, Réseau Action Climat (RAC), 
Association générale des producteurs de maïs (AGPM), Association générale des producteurs 
de blé (AGPB), Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (CGB), Sofiproteol, 
European Biodiesel Board (EBB), Storbritanniens ständiga representation, Greenpeace, 
TOTAL, Kanadas ambassad, Brasiliens ambassad, Sveriges ständiga representation, ePure, 
Internationella institutet för forskning om livsmedelsfrågor (Ifpri), Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Action Aid, Exxon Mobil, Irlands ständiga representation, UPM-
Kymmene Abp, Client Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA (förbundet för Brasiliens 
sockerrörsindustrier), DONG Energy, Dansk Energi, European Panel Federation (EPF), 
European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), Pangea African Bioenergy 
Association, Scania Aktiebolag, Världsnaturfonden (WWF), Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Europeiska kemiindustrirådet (Cefic), Pannonia Ethanol, Arizona Chemical, 
Danmarks ständiga representation, Hart Energy, Carbon Recycling International, Solvay, 
Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the French Pulp, Paper and Broad 
(COPACEL), GECAM.


