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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har erkendt, hvor vigtigt det er at fremme vedvarende energi i kampen 
imod klimaforandringer og for at nedbringe EU’s afhængighed af eksterne energikilder. 
Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og 
direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie tager netop sigte på at nå disse mål 
ved at opstille mål for vedvarende energi, der har skabt mere efterspørgsel efter 
biobrændstoffer. De to direktivers hovedformål er dog i fare for at blive undergravet som 
følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen, der kan modvirke de drivhusgasbesparelser, 
der opnås med individuelle biobrændstoffer i forhold til de fossile brændstoffer, som de 
erstatter.

I denne udtalelse anerkendes dels betydningen af at tage de indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i betragtning med henblik på at sikre en virkelig nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og derved fremme forbruget af avancerede biobrændstoffer, der ikke 
har forbindelse med virkningerne af de indirekte ændringer i arealanvendelsen, og dels tages 
der sigte på at beskytte de investeringer, som Unionens industri har foretaget i konventionelle 
biobrændstoffer på grundlag af de incitamenter, som EU har skabt.

Udtalelsen gennemgår de mål, der er foreslået af Kommissionen for konventionelle og 
avancerede biobrændstoffer, der skal efterleves frem til den 31. december 2020. 

Det foreslås, at andelen af konventionelle biobrændstoffer inden for rammerne af målet på 
10 % vedvarende energi i transportsektoren i 2020 i de enkelte medlemsstater forhøjes fra 
5 % til ca. 6,5 %, mens de resterende 3,5 % bør forbeholdes de avancerede biobrændstoffer og 
vedvarende elektricitet. Disse tal tager dels hensyn til den kapacitet til produktion af 
konventionelle biobrændstoffer, der er planlagt for Unionen frem til 2020, og dermed behovet 
for beskyttelse af de eksisterende investeringer i sektoren; især på baggrund af høj 
arbejdsløshed og en økonomisk krise som den, vi i dag oplever; og dels tages der hensyn til 
den nuværende yderst begrænsede produktionskapacitet i Unionen for avancerede 
biobrændstoffer, der gør, at der ikke er nogen realistisk mulighed for at nå det mål på 5 %, 
som Kommissionen foreslår. 

Ved at fastlægge en underkvote for ethanol inden for rammerne af det endelige forbrug af 
konventionelle biobrændstoffer anerkender forslaget også, at ethanol har en højere 
miljøeffektivitet end biodiesel.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), særlig 
artikel 21, og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), særlig artikel 208, samt 
artikel 17 i direktiv 2009/28/EF og 
artikel 7b i direktiv 98/70/EF,

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret på 
fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i 
bestræbelserne ved at indføre et særskilt 
mål for avancerede biobrændstoffer på 
mindst 2,5 % for transportsektoren der er 
fastsat i direktiv 2009/28/EF, i forhold til 
de konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun biobrændstoffer, 
som samlet set indebærer store 
drivhusgasbesparelser, støttes under 
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beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

politikken for vedvarende energi efter 
2020.

Begrundelse

Målet med 2,5 % for avancerede biobrændstoffer inden for rammerne af det samlede mål på 
10 % af energiforbruget fra vedvarende energikilder udgør en realistisk tærskel for Unionens 
industriproduktion. De avancerede biobrændstoffer vil ikke blive kommercielt udnyttet af 
industrien i EU inden 2019.

Endvidere skal EU-industriens investeringer i konventionelle biobrændstoffer beskyttes. 
Unionens produktionskapacitet er i virkeligheden over 5 %, og der skal også tages hensyn til 
importen. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Produktion og import af 
biobrændstoffer i EU må ikke bidrage til 
skovrydning og fødevareusikkerhed i 
producentlandene.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionen bør træffe passende 
foranstaltninger for i overensstemmelse 
med Unionens regler om 
handelsbeskyttelsesinstrumenter at sikre 
fair konkurrence fra tredjelandes 
biobrændstofeksportørers side.

Begrundelse

Tredjelande benytter uhæderlig praksis på biobrændstofmarkedet (f.eks. indførte EU den 
18. februar 2013 antidumpingtold på import af bioethanol fra USA, og den 29. august 2012 
indledte Kommissionen en antidumpingundersøgelse af import af biodiesel fra Argentina og 
Indonesien). Det er derfor nødvendigt at understrege, at der skal sikres fair konkurrence på 
biobrændstofmarkedet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
begrænse den mængde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 

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

fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i disse 
direktiver. Den andel af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, der kan medregnes i 
opfyldelsen af målene eller modtage 
offentlige midler i henhold til direktiv 
2009/28/EF, bør ikke være større end den 
andel af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der blev forbrugt i 2011. 
Biobrændstoffer og flydende biobrændsel, 
som importeres fra tredjelande, opfylder 
dette mål. Af samme grund og for at 
undgå forskelsbehandling af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fra råmaterialer med lignende virkninger 
er det hensigtsmæssigt at behandle 
avancerede biobrændstoffer på samme 
måde.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I betragtning af ethanols væsentlige 
bidrag til målet om at reducere 
drivhusgasemissionerne især inden for 
vejtransport bør der opstilles et specifikt 
mål på mindst 30 % af det samlede 
forbrug af konventionelle biobrændstoffer 
i transportsektoren.

Begrundelse

Den seneste forskning bekræfter, at ethanol yder et kraftigt bidrag til nedbringelse af 
kulstofemissionerne fra vejtransport. For at undgå, at hele andelen af konventionelle 
biobrændstoffer hovedsagelig falder på biodiesel, bør der fastlægges en specifik underkvote 
for ethanol.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Begrænsningen på 6,5 % i artikel 3, 
stk. 4, litra d), giver medlemsstaterne 
mulighed for at overholde det overordnede 
mål på 10 % uden at undergrave 
fuldstændig åben adgang til markedet for 
biobrændstoffer, der produceres af anlæg, 
som er i drift før udgangen af 2013. Dette 
ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos driftslederne 
på sådanne anlæg.

Begrundelse

Begrænsningen på 6,5 % for konventionelle biobrændstoffer undergraver ikke adgangen til
biobrændstofmarkedet for de anlæg, der er i drift før udgangen af 2013. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Anvendelsen af arealer til dyrkning 
af afgrøder til biobrændstoffer må ikke 
føre til flytning af lokale samfund og 
oprindelige befolkningsgrupper. 
Jordarealerne skal derfor være omfattet 
af en særlig beskyttelse.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør revurdere den 
metode for vurdering af faktorerne for 
emission som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, der er opført i bilag VIII 
til direktiv 2009/28/EF og bilag V til 
direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 
seneste videnskabelige dokumentation, bør 
Kommissionen overveje, om de foreslåede 
faktorer for afgrødegrupper ved indirekte 
ændringer i arealanvendelsen bør revideres, 
og om der bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet.

(12) Kommissionen bør revurdere den 
metode for vurdering af faktorerne for 
emission som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, der er opført i bilag VIII 
til direktiv 2009/28/EF og bilag V til 
direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet i form af 
den seneste dokumentation baseret på den 
mest pålidelige videnskabelige model, bør 
Kommissionen fremlægge lovforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet, såfremt 
den overvejer, om de foreslåede faktorer 
for afgrødegrupper ved indirekte ændringer 
i arealanvendelsen bør revideres, og om der 
bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet.

Begrundelse

Det er afgørende, at det er den mest pålidelige videnskabelige model, der bruges til at 
beregne tallene for den indirekte ændring i arealanvendelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7b – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 7b indsættes som stk. 5a:
"5a. Biobrændstoffer, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
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råmaterialer fra restprodukter fra 
landbruget, medmindre det dokumenteres, 
at de ikke fører til ødelæggelse af 
landbrugsjorden og økosystemets 
funktion. Mængden af restprodukter fra 
landbrug, som skal blive på jorden af 
miljømæssige årsager, fastlægges på 
grundlag af lokale biogeografiske forhold, 
herunder, men ikke begrænset til jordens 
organiske indhold, frugtbarhed, 
vandbindingsevne og kulstofbinding. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
råmaterialer, som stammer fra 
restprodukter fra landbrug fremkommet 
under forarbejdning af planten til foder 
eller andre produkter et andet sted end på 
marken."

Begrundelse

Der tilføjes et nyt afsnit.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7b – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I artikel 7b) indsættes som stk. 5b:
"5b. Biobrændstoffer, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer, hvortil der anvendes 
jordarealer, som anfægter eller krænker 
tredjemands rettigheder, herunder 
lokalsamfund, vedrørende anvendelsen og 
ejendomsretten. Der skal dermed 
indhentes frit, forudgående og informeret 
samtykke fra tredjemand, inden 
produktionen eller høsten af råmaterialer 
påbegyndes. De relevante tredjeparter 
eller repræsentanter udpeget af disse 
parter skal inddrages i indhentningen af 
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frit, forudgående og informeret 
samtykke."

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) – litra a a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7c – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 7c foretages følgende 
ændringer:
aa) Stk. 3, første afsnit, affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre, at de 
økonomiske aktører forelægger 
pålidelige oplysninger og [...] stiller de 
data, der er anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne 
kræver af de økonomiske aktører, at de 
sørger for en tilstrækkelig standard for 
en uafhængig kontrol af de oplysninger, 
de forelægger, og at de dokumenterer, at 
dette er blevet gjort. Det skal 
kontrolleres, at de systemer, der 
anvendes af de økonomiske aktører, er 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod 
svindel. Der skal foretages en evaluering 
af frekvensen og metodologien i 
prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed."

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) – litra a b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7c – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Stk. 3, tredje afsnit, affattes således:
"Kommissionen fastlægger efter 
rådgivningsproceduren i artikel 11, 
stk. 3, den i første og andet afsnit nævnte 
liste over passende og relevante 
oplysninger. Den søger at sikre maksimal 
opfyldelse af de væsentlige forpligtelser i 
dette stykke og begrænse de 
uforholdsmæssige administrative byrder 
for aktørerne, navnlig de små 
virksomheder."

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) – litra a c (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7c – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Stk. 3, femte afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne indberetter i 
sammenfattet form oplysningerne i 
første afsnit af dette stykke til 
Kommissionen, herunder rapporter fra 
uafhængige revisorer. Kommissionen 
offentliggør […] disse oplysningerne på 
gennemsigtighedsplatformen i artikel 24 
i direktiv 2009/28/EF[...]."

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) – litra a d (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7c – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) Stk. 4, første afsnit, affattes således: 
"1. EU bestræber sig på at indgå 
bilaterale eller multilaterale aftaler med 
tredjelande, der indeholder obligatoriske
forpligtelser vedrørende bestemmelser 
om bæredygtighedskriterier, der svarer 
til kriterierne i dette direktiv. Disse 
aftaler skal også fastlægge reglerne til 
sikring af, at tredjelandes toldprocedurer 
ikke medfører svig i forbindelse med 
import og eksport af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsel, såvel som 
bestemmelser til handelslettende formål. 
EU bør ligeledes bestræbe sig på at indgå 
aftaler med tredjelande, der indeholder 
bestemmelser om ratificering og 
håndhævelse af ILO-konventionerne og 
de multilaterale miljøaftaler i medfør af 
artikel 7b, stk. 7. Når EU har indgået 
aftaler, der indeholder obligatoriske 
forpligtelser vedrørende bestemmelser 
vedrørende emner omfattet af 
bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, 
stk. 2-5, kan Kommissionen beslutte, at 
disse aftaler godtgør, at biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler, der er
fremstillet af råmaterialer dyrket i disse 
lande, overholder de omhandlede 
bæredygtighedskriterier. Ved indgåelsen 
af disse aftaler lægges der behørig vægt 
på de foranstaltninger, der er truffet 
med henblik på bevaring af områder, 
der leverer grundlæggende 
økosystemydelser i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder 
og erosionskontrol), beskyttelse af jord, 
vand og luft, indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, genopretning af 
nedbrudte arealer samt undgåelse af 
overdrevent vandforbrug i områder, 
hvor der er vandknaphed, samt på de 
forhold, der er nævnt i artikel 7b, 
stk. 7."
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt) – litra a e (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7c – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) I artikel 7c indsættes følgende stk. 9a:
"9a. Tre år efter [dette direktivs 
ikrafttræden] forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med henblik på at revidere de 
frivillige ordninger, hvortil der er vedtaget 
beslutning i henhold til stk. 4, samt at 
fastslå bedste praksis. Rapporten skal 
baseres på de bedste tilgængelige data, 
herunder fra høringer af aktører, og skal 
baseres på de praktiske erfaringer fra 
ordningernes gennemførelse. Rapporten 
skal tage hensyn til udviklingen af de 
relevante internationalt anerkendte 
standarder og retningslinjer, herunder 
dem, der er udviklet af Den Internationale 
Standardiseringsorganisation og ISEAL-
alliancen. I forbindelse med de enkelte 
ordninger skal rapporten bl.a. undersøge 
følgende:
- Revisionernes uafhængighed, modalitet 
og hyppighed;
- Tilgængelighed og erfaring for så vidt 
angår den anvendte metode til afdækning 
og håndtering af manglende overholdelse;
- Gennemsigtighed, navnlig hvad angår 
adgang til ordningen, tilvejebringelse af 
oversættelser til de officielle sprog i de 
lande eller regioner, som råmaterialerne 
stammer fra, adgang til en liste over 
certificerede erhvervsdrivende med 
tilhørende certificeringer og adgang til 
revisionsberetninger;
- Inddragelse af interessehaverne, navnlig 
ved høring af oprindelige 
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samfundsgrupper og lokalsamfund, i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemgangen af ordningen og under 
revisioner;
- Ordningens overordnede holdbarhed, 
navnlig hvad angår reglerne om 
akkreditering, kvalifikationer og 
uafhængighed vedrørende de revisorer og 
relevante organer, der indgår i 
ordningen;
- Markedsopdatering af ordningen.
Hvis det er relevant på grundlag af 
rapporten, forelægger Kommissionen et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
om ændring af kriterierne i artikel 7c, 
stk. 5.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

"For at nå det mål, der er omhandlet i 
første afsnit, må det maksimale fælles 
bidrag fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke være større end 
den energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 
3, stk. 4, litra d)."
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. -i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Stk. 4, afsnit 1, affattes således: 
(4) Hver medlemsstat sikrer, at andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for alle former for transport i 
2020 mindst svarer til 10 % af det 
endelige energiforbrug på 
transportområdet i medlemsstaten, og at 
andelen af ethanol i betragtning af 
ethanols væsentlige bidrag til at opnå 
målet med nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne især i 
vejtransport udgør mindst 30 % af det 
samlede forbrug af konventionelle 
biobrændstoffer.

Begrundelse

Den seneste forskning bekræfter, at ethanol yder et kraftigt bidrag til nedbringelse af 
kulstofemissionerne fra vejtransport. For at undgå, at hele andelen af konventionelle 
biobrændstoffer hovedsagelig falder på biodiesel, bør der fastlægges en specifik underkvote 
for ethanol.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i a) I artikel 3, stk. 4, indsættes følgende 
andet afsnit:
Hver medlemsstat sikrer, at andelen af 
elektricitet fra vedvarende energikilder 
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inden for alle former for transport udgør 
mindst 2 % af medlemsstatens endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

”d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren skal

i) andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af råmaterialer opført i 
bilag IX, udgøre mindst 2,5 % af det 
endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020 og 
ii) andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af fødevareafgrøder, 
udgøre mindst 6,5 % af det endelige 
energiforbrug.

Begrundelse

Målet med 2,5 % for avancerede biobrændstoffer inden for rammerne af det samlede mål på 
10 % af energiforbruget fra vedvarende energikilder udgør en realistisk tærskel for Unionens 
industriproduktion. De avancerede biobrændstoffer vil ikke blive kommercielt udnyttet af 
industrien i EU inden 2019.

Endvidere skal EU-industriens investeringer i konventionelle biobrændstoffer beskyttes. 
Unionens produktionskapacitet er i virkeligheden over 5 %, og der skal også tages hensyn til 
importen.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

udgår

Begrundelse

Som anført i dets artikel 1 fastsætter direktivet om vedvarende energi ”en fælles ramme for 
fremme af energi fra vedvarende energikilder”. Der er derfor ingen grund til at medtage 
vedvarende biobrændstoffer, der er fremstillet af nonfood-råmaterialer, i dette direktiv.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) Artikel 17, stk. 1, indledningen, 
affattes således:
"1. Uanset om råmaterialerne er dyrket 
på eller uden for Fællesskabets område,
må energi fra biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler kun tages i 
betragtning med henblik på de i litra a), 
b) og c) omhandlede formål, hvis de 
opfylder bæredygtighedskriterierne i 
stk. 2-7:"

Begrundelse

Ændringsforslaget medtager stk. 7 i bæredygtighedskriterierne som en forudsætning, der 
tages i betragtning med henblik på litra a), b) og c).
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I stk. 1 udgår andet afsnit.

Begrundelse

Avancerede biobrændstoffer er genstand for de samme incitamenter som konventionelle 
biobrændstoffer og bør derfor være underlagt de samme krav, for at der kan skabes lige 
vilkår.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 17 indsættes som stk. 5a:
"Biobrændstoffer, der tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra restprodukter fra 
landbruget, medmindre det dokumenteres, 
at de ikke fører til ødelæggelse af 
landbrugsjorden og økosystemets 
funktion. Mængden af restprodukter fra 
landbrug, som skal blive på jorden af 
miljømæssige årsager, fastlægges på 
grundlag af lokale biogeografiske forhold, 
herunder, men ikke begrænset til jordens 
organiske indhold, frugtbarhed, 
vandbindingsevne og kulstofbinding. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
råmaterialer, som stammer fra 
restprodukter fra landbrug fremkommet 
under forarbejdning af planten til foder 
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eller andre produkter et andet sted end på 
marken."

(Dette ændringsforslag gælder også for artikel 7b, stk. 5, i direktiv 98/70/EF.)

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I artikel 17 indsættes som stk. 5b:
"Biobrændstoffer, der tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer, hvortil der anvendes 
jordarealer, som anfægter eller krænker 
tredjemands rettigheder, herunder 
lokalsamfund, vedrørende anvendelsen og 
ejendomsretten. Der skal dermed 
indhentes frit, forudgående og informeret 
samtykke fra tredjemand, inden 
produktionen eller høsten af råmaterialer 
påbegyndes. De relevante tredjeparter 
eller repræsentanter udpeget af disse 
parter skal inddrages i indhentningen af 
frit, forudgående og informeret 
samtykke."

(Dette ændringsforslag gælder også for artikel 7b, stk. 5, i direktiv 98/70/EF.)

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I artikel 18 indsættes som stk. 2a:
"Eurostat indsamler og offentliggør 
detaljerede handelsrelaterede oplysninger 
om biobrændstoffer produceret på basis af 
fødevareafgrøder – såsom dem baseret på 
korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukkerafgrøder og olieafgrøder. De 
tilgængelige oplysninger skal omfatte 
disaggregerede handelsoplysninger om 
både ethanol og biodiesel, eftersom de 
aktuelle oplysninger offentliggøres i 
aggregeret form og vedrører import og 
eksport af ethanol og biodiesel kombineret 
under ét oplysningssæt benævnt 
biobrændstoffer. Der skal af import- og 
eksportoplysningerne fremgå type og 
mængde af de biobrændstoffer, der 
importeres og forbruges af EU-
medlemsstaterne. Oplysningerne skal 
også omfatte oprindelseslandet eller det 
land, der eksporterer produkterne til EU. 
Oplysningerne vedrørende import og 
eksport af biobrændstoffer fremstillet af 
råmaterialer eller halvforarbejdede 
produkter skal forbedres, ved at Eurostat 
indsamler og offentliggør oplysninger om 
import eller eksport af råmaterialer samt 
type og oprindelsesland, herunder internt 
handlede råmaterialer eller 
halvforarbejdede råmaterialer."

Begrundelse

Dette nye stykke vil gøre det muligt at forbedre indsamlingen af oplysninger og forbedre 
bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 b til 5 e
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 3 og stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. I artikel 18, stk. 3, affattes første afsnit 
således:
"3. Medlemsstaterne etablerer 
indberetningsmekanismer på nationalt 
niveau med henblik på at sikre, at de 
økonomiske aktører forelægger 
pålidelige oplysninger og [...] stiller de 
data, der er anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne 
kræver af de økonomiske aktører, at de 
sørger for en tilstrækkelig standard for 
en uafhængig kontrol af de oplysninger, 
de forelægger, og at de dokumenterer, at 
dette er blevet gjort. Det skal 
kontrolleres, at de systemer, der 
anvendes af de økonomiske aktører, er 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod 
svindel. Der skal foretages en evaluering 
af frekvensen og metodologien i 
prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed."
5c. I artikel 18, stk. 3, affattes tredje afsnit 
således:
"Kommissionen fastlægger efter 
rådgivningsproceduren i artikel 25, 
stk. 3, den i første og andet afsnit nævnte 
liste over passende og relevante 
oplysninger. Den søger at sikre maksimal 
opfyldelse af de væsentlige forpligtelser i 
dette stykke og begrænse de 
uforholdsmæssige administrative byrder 
for de erhvervsdrivende, navnlig de små 
virksomheder."
5d. I artikel 18, stk. 3, affattes femte afsnit 
således:
"Medlemsstaterne indberetter i 
sammenfattet form oplysningerne i 
første afsnit af dette stk. til 
Kommissionen, herunder rapporter fra 
uafhængige revisorer. Kommissionen 
offentliggør […] disse oplysninger på 
den i artikel 24 omhandlede 
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gennemsigtighedsplatform [...]."
5e. I artikel 18 indsættes følgende stykke 
efter stk. 3:
3a. Kommissionen sikrer en korrekt 
gennemførelse af forpligtelser og 
foranstaltninger til kontrol af 
overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, navnlig for importerede 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, via det samlede tilsyn i form 
af de indberetnings- og 
revisionsmekanismer, der er etableret på 
nationalt niveau. Kommissionen træffer 
passende foranstaltninger for i 
overensstemmelse med Unionens regler 
om handelsbeskyttelsesinstrumenter at 
sikre fair konkurrence fra tredjelandes 
biobrændstofeksportørers side.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 f (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5f. I artikel 18, stk. 4, affattes første afsnit 
således:
"4. EU bestræber sig på at indgå 
bilaterale eller multilaterale aftaler med 
tredjelande, der indeholder obligatoriske 
forpligtelser vedrørende bestemmelser 
om bæredygtighedskriterier, der svarer 
til kriterierne i dette direktiv. Disse 
aftaler skal også fastlægge reglerne til 
sikring af, at tredjelandes toldprocedurer 
ikke medfører svig i forbindelse med 
import og eksport af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsel, såvel som 
bestemmelser til handelslettende formål. 
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EU bør også bestræbe sig på at indgå 
aftaler med tredjelande, der indeholder 
bestemmelser om ratificering og 
håndhævelse af ILO-konventionerne og 
de multilaterale miljøaftaler i medfør af 
artikel 17, stk. 7. Når EU har indgået 
aftaler, der indeholder obligatoriske 
forpligtelser vedrørende bestemmelser 
vedrørende emner omfattet af 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, 
stk. 2-7, kan Kommissionen beslutte, at 
disse aftaler godtgør, at biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler, der er 
fremstillet af råmaterialer dyrket i disse 
lande, overholder de omhandlede 
bæredygtighedskriterier. Ved indgåelsen 
af disse aftaler lægges der behørig vægt 
på foranstaltninger, der er truffet med 
henblik på bevaring af områder, der 
leverer grundlæggende 
økosystemydelser i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder 
og erosionskontrol), beskyttelse af jord,
vand og luft, indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, genopretning af 
nedbrudte arealer og undgåelse af 
overdrevent vandforbrug i områder, 
hvor der er vandknaphed, samt på de 
forhold, der er nævnt i artikel 17, stk. 7, 
andet afsnit."

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I artikel 18, stk. 4, indsættes følgende 
nye tredje afsnit: 
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer 
gensidig anerkendelse af 
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verifikationsordningerne til sikring af 
overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, hvis de pågældende 
ordninger er indført i overensstemmelse 
med nærværende direktiv.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. I artikel 18 indsættes som stk. 9a:
"9 a. Tre år efter [dette direktivs 
ikrafttræden] forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med henblik på at revidere de 
frivillige ordninger, for hvilke der er 
vedtaget beslutning i henhold til stk. 4, 
samt fastslå bedste praksis. Rapporten 
skal baseres på de bedste tilgængelige 
data, herunder fra høringer af 
interessehaverne, og skal baseres på de 
praktiske erfaringer fra ordningernes 
gennemførelse. Rapporten skal tage 
hensyn til udviklingen inden for de 
relevante internationalt anerkendte 
standarder og retningslinjer, herunder 
dem, der er udviklet af Den Internationale 
Standardiseringsorganisation og ISEAL-
alliancen. I forbindelse med de enkelte 
ordninger skal rapporten bl.a. undersøge 
følgende:
- Revisionernes uafhængighed, modalitet 
og hyppighed;
- Tilgængelighed og erfaring for så vidt 
angår den anvendte metode til afdækning 
og håndtering af manglende overholdelse;
- Gennemsigtighed, navnlig hvad angår 
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adgang til ordningen, tilvejebringelse af 
oversættelser til de officielle sprog i de 
lande eller regioner, som råmaterialerne 
stammer fra, adgang til en liste over 
certificerede erhvervsdrivende med 
tilhørende certificeringer og adgang til 
revisionsberetninger;
- Inddragelse af interessehaverne, navnlig 
ved høring af oprindelige 
samfundsgrupper og lokalsamfund, i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemgangen af ordningen og under 
revisioner;
- Ordningens overordnede holdbarhed, 
navnlig hvad angår reglerne om 
akkreditering, kvalifikationer og 
uafhængighed vedrørende de revisorer og 
relevante organer, der indgår i 
ordningen;
- Markedsopdatering af ordningen.
Hvis det er relevant på grundlag af 
rapporten, forelægger Kommissionen et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
om ændring af kriterierne i artikel 18, 
stk. 5.”

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet i 
stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V, og dertil 
lægge de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er angivet i bilag 

2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet i 
stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V.
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VIII.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Bilag 2 – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Råmaterialer, som bidrager til målet på 
2,5 %, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, 
litra d), nr. i), er følgende

a) Alger b) a) Alger b)
b) Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til artikel 

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

11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. 
november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver

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

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

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

g) Talloliebeg g) Talloliebeg
h) Råglycerin h) Råglycerin

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

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

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

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

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

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

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

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

nd) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."
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