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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har insett vikten av att främja förnybar energi som ett medel att bekämpa 
klimatförändringarna och för att minska EU:s beroende av externa energikällor. Direktivet om 
förnybar energi 2009/28/EG och direktivet om bränslekvalitet på 98/70/EG syftar just till att 
uppnå dessa mål genom att fastställa mål för förnybar energi, vilket skapat ytterligare 
efterfrågan på biodrivmedel. Det huvudsakliga syftet med de två direktiven riskerar emellertid 
att undergrävas av effekter av indirekta ändringar av markanvändningen (Iluc), vilka kan 
eliminera enskilda biodrivmedels minskningar av växthusgasutsläpp i förhållande till de 
fossila bränslen som de ersätter.

I detta yttrande erkänns å ena sidan vikten av att beakta Iluc för att kunna garantera en verklig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och att samtidigt främja användning av avancerade 
biodrivmedel, som inte är förknippade med någon Iluc-effekt. Å andra sidan syftar det till att 
skydda de investeringar som unionens företag gjort i konventionella biodrivmedel med hjälp 
av de incitament som EU gett.

I yttrandet granskas de mål som kommissionen föreslår för konventionella och avancerade 
biodrivmedel och som ska uppnås senast den 31 december 2020. 

Det föreslås att andelen konventionella biodrivmedel inom målet på 10 % för användning av 
förnybar energi i transporter till 2020 i varje medlemsstat ska öka från 5 % till cirka 6,5 %, 
och att de kvarstående 3,5 % bör lämnas åt de avancerade biodrivmedlen och el från 
förnybara källor. Dessa siffror tar dels hänsyn till den planerade produktionskapaciteten i 
unionen fram till 2020 inom konventionella biodrivmedel och därför till behovet att skydda 
befintliga investeringar inom sektorn, särskilt mot bakgrund av den höga arbetslöshet och 
ekonomiska kris som vi genomgår just nu. Dels beaktas den mycket begränsade aktuella 
produktionskapaciteten för avancerade biodrivmedel i unionens företag, som därför realistiskt 
sett inte kan uppfylla det mål kommissionen föreslagit, alltså 5 %. 

Genom att fastställa en underkvot för etanol inom den slutliga användningen av 
konventionella biodrivmedel erkänner förslaget också att etanol är miljöeffektivare än 
biodiesel.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionen (FEU), särskilt 
artikel 21, och av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF), särskilt artikel 208 jämförd med 
artikel 17 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7b i direktiv 98/70/EG,

Ändringsförslag 2

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 

(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 för transport 
som fastställs i direktiv 2009/28/EG ökas 
genom att införa ett separat mål på minst 
2,5 % för avancerade biodrivmedel. I detta 
sammanhang bör endast biodrivmedel som 
beräknas ge stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
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strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

energikällor för perioden efter 2020.

Motivering

Målet på 2,5 % för avancerade biodrivmedel inom det totala mål på 10 % för användning av 
energi från förnybara energikällor för transport är ett tröskelvärde som unionens 
industriproduktion realistiskt sett kan uppnå. Företagen i unionen kommer faktiskt inte att 
kommersialisera avancerade biodrivmedel före 2019.

Dessutom måste de investeringar unionens företag gjort i konventionella biodrivmedel 
skyddas. Unionens produktionskapacitet är för närvarande över 5 % och importer måste 
alltså därför beaktas. 

Ändringsförslag 3

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 och flytande 
biobränslen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Produktion och import av 
biodrivmedel i Europeiska unionen bör 
inte bidra till avskogning och osäker 
livsmedelsförsörjning i 
producentländerna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Kommissionen bör vidta lämpliga 
åtgärder för att garantera rättvis 
konkurrens från exportörer i tredjeländer 
av biodrivmedel till unionen enlighet med 
unionens bestämmelser om 
handelspolitiska skyddsåtgärder.

Motivering

Marknaden för biodrivmedel är utsatt för otillbörliga metoder från tredjeländer (exempelvis 
införde EU antidumpningstull på importer av bioetanol från Förenta staterna den 
18 februari 2013 och den 29 augusti 2012 inledde kommissionen en 
antidumpningsundersökning om importer av biodiesel från Argentina och Indonesien). Det är 
därför viktigt att betona att rättvis handel på marknaden för biodrivmedel måste garanteras.

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 flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 

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

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 de 
direktiven. Andelen biodrivmedel och 
flytande biobränslen som produceras från 
spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller att uppfylla 
målen eller erhålla offentliga medel i
enlighet med direktiv 2009/28/EG bör
begränsas till den andel av sådana 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
förbrukas under 2011. Biodrivmedel och 
flytande biobränslen som importeras från 
tredjeländer räknas in i dessa mål. Av 
samma anledning och för att undvika 
särbehandling av biodrivmedel och 
flytande biobränslen från råvaror med 
liknande konsekvenser, är det lämpligt att 
behandla avancerade biodrivmedel på 
samma sätt.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med tanke på det betydande bidrag 
som etanol ger till målet att minska 
utsläppen av växthusgaser särskilt inom 
vägtransporter, bör ett särskilt mål på 
minst 30 % av den totala användningen 
av konventionella biodrivmedel i 
transporter fastställas.

Motivering

Senaste vetenskapliga belägg bekräftar att etanol ger ett viktigt bidrag till att mindre 
koldioxid släpps ut från vägtransporterna. En särskild underkvot måste därför fastställas för 
etanol, så att inte hela andelen konventionella biodrivmedel täcks av huvudsakligen biodiesel.
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Ändringsförslag 8

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.

(10) Den gräns på 6,5 % som fastställs i
artikel 3.4 d gör det möjligt för 
medlemsstaterna att uppnå det 
övergripande målet på 10 % utan att skada 
ett fullständigt tillträde till marknaden för 
de biodrivmedel som produceras av 
anläggningar i drift före utgången av 2013.
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Motivering

En gräns på 6,5 % för konventionella biodrivmedel skadar inte tillträdet till marknaden för 
biodrivmedel för de anläggningar som är i drift före utgången av 2013. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) Användning av mark för odling av 
råvaror till biodrivmedel får inte resultera 
i att urbefolkningar och lokala samhällen 
trängs undan. Särskilda åtgärder som 
syftar till att skydda mark måste därför 
införas.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som påverkar 
utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V till 
direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om 
det är motiverat enligt de senast 
tillgängliga vetenskapliga rönen, bör 
kommissionen överväga möjligheten att se 
över de föreslagna faktorerna för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer och 
införa nya värden för den händelse att ett 
nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som påverkar 
utsläpp till följd av ändrad 
markanvändning i bilagorna VIII och V till 
direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot 
bakgrund av den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om 
det är motiverat på basis av de senast 
tillgängliga rönen som grundar sig på den 
mest tillförlitliga vetenskapliga modellen, 
bör kommissionen lägga fram 
lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet om den 
överväger möjligheten att se över de 
föreslagna faktorerna för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införa nya 
faktorer på nya detaljnivåer och införa nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden.

Motivering

Det är helt avgörande att den mest tillförlitliga vetenskapliga modellen används för att 
beräkna Iluc-värden.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 7b ska följande punkt 5a 
införas:
”5a. De biodrivmedel som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 ska inte 
produceras av råvaror som erhålls från 
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jordbruksavfall såvida det inte kan 
påvisas att detta inte leder till degraderad 
jordbruksmark eller försämrar 
ekosystemets funktion. Mängden 
jordbruksavfall som måste sparas på 
marken av ekologiska skäl ska fastställas 
utifrån lokala biogeografiska 
förutsättningar, bland annat markens 
organiska innehåll samt markens 
bördighet, vattenupptagningsförmåga och 
förmåga att fungera som en kolsänka. 
Råvaror som erhålls från jordbruksavfall 
som produceras vid behandling utanför 
jordbruksmarken av grödor som ska bli 
livsmedel eller andra produkter omfattas 
inte av denna punkt.”

Motivering

Ett nytt stycke införs.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) I artikel 7b ska följande punkt 5b 
införas:
”5b. De biodrivmedel som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 ska inte 
produceras av råvaror som erhålls från 
mark vars besittning omtvistas eller som 
kränker tredje parters rättigheter, särskilt 
lokala samhällen, när det gäller markens 
besittning och användning. Fria och väl 
underbyggda förhandsgodkännanden ska 
erhållas från relevanta tredje parter innan 
produktion eller skörd av råvaror 
påbörjas. Relevanta tredje parter eller 
företrädare som godkänts av tredje parter 
ska vara delaktiga i det fria och väl 
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underbyggda förhandsgodkännandet.”

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt) – led aa (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 7c ska ändras på följande sätt:
aa) I punkt 3 ska första stycket ersättas 
med följande:
”3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att de ekonomiska 
aktörerna tillhandahåller tillförlitlig 
information och att de [...] gör de 
uppgifter som låg till grund för 
informationen tillgängliga för 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska 
kräva att de ekonomiska aktörerna ser 
till att informationen genomgår en 
tillfredsställande oberoende granskning 
och att de tillhandahåller bevis på att 
detta har gjorts. Granskningen ska 
kontrollera att de system som de 
ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, tillförlitliga och skyddade mot 
bedrägerier. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av 
provtagningens frekvens och den metod 
som använts för den samt av 
uppgifternas tillförlitlighet.”

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ab (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) I punkt 3 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”Kommissionen ska i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 11.3 upprätta en förteckning över 
den lämpliga och relevanta information 
som avses i de första två styckena. Den 
ska försöka se till att de materiella 
skyldigheterna i denna punkt uppfylls 
fullt ut och samtidigt minimera en 
orimligt tung administrativ börda för 
aktörerna, särskilt för små aktörer.”

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ac (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) I punkt 3 ska femte stycket ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna ska i aggregerad 
form lägga fram den information som 
avses i första stycket i denna punkt för 
kommissionen, inbegripet de rapporter 
som utarbetas av oberoende granskare.
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information på den öppenhetsplattform 
som avses i artikel 24 i direktiv 
2009/28/EG [...].”

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ad (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ad) I punkt 4 ska första stycket ersättas 
med följande: 
”4. EU ska sträva efter att ingå 
bilaterala eller multilaterala avtal med 
tredjeländer vilka innehåller bindande 
åtaganden om bestämmelser om 
hållbarhetskriterier som motsvarar de 
kriterier som fastställs i detta direktiv.
Dessa avtal bör också innehålla regler i 
syfte att garantera att tredjeländers 
tullförfaranden inte leder till bedrägerier i 
samband med import och export av 
biodrivmedel och flytande biobränslen, 
liksom bestämmelser om förenklade 
handelsprocedurer. EU bör också sträva 
efter att ingå avtal med tredjeländer 
innehållande åtaganden om ratificering 
och genomförande av de ILO-
konventioner och multilaterala miljöavtal 
som avses i artikel 7b.7. När EU har 
ingått avtal vilka innehåller bindande 
åtaganden om bestämmelser i ämnen 
som omfattas av de hållbarhetskriterier 
som anges i artikel 7b.2–5, får 
kommissionen besluta att dessa avtal 
visar att biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från 
råvaror som odlats i dessa länder 
uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga.
Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild 
uppmärksamhet ägnas de åtgärder som 
vidtagits för att bevara områden som 
erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
skydd av avrinningsområden och 
erosionsskydd), skydd av mark, vatten 
och luft, indirekta ändringar i 
markanvändning, återställande av 
skadad mark, undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med 
knapp vattentillgång samt de aspekter 
som avses i artikel 7b.7 andra stycket.”
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt) – led ae (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7c – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ae) I artikel 7c ska följande punkt 9a 
införas:
”9a. Senast tre år [efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
översyn av frivilliga system för vilka ett 
beslut enligt punkt 4 har antagits och med 
ett fastställande av bästa praxis. 
Rapporten ska utgå ifrån bästa 
tillgängliga information, inbegripet 
samråd med berörda parter, och ska 
baseras på praktiska erfarenheter av 
tillämpningen av systemen. Rapporten ska 
beakta utvecklingen av relevanta 
internationellt godkända normer och 
riktlinjer, däribland de normer och 
riktlinjer som har utarbetats av 
Internationella 
standardiseringsorganisationen och Iseal 
Alliance. Rapporten ska för varje system 
innehålla en analys av bland annat 
följande:
– Granskningarnas oberoende, metod och 
frekvens.
– Tillgänglighet och erfarenhet i 
tillämpningen av metoder för 
fastställande och hantering av icke-
efterlevnad.
– Öppenhet, särskilt avseende 
tillgängligheten när det gäller systemet, 
översättningar på de officiella språken i 
de länder och regioner som råvarorna 
kommer ifrån, förteckningar över 
godkända aktörer och relaterade intyg 
samt granskningsrapporter.
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– Berörda parters delaktighet, särskilt 
avseende samråd med urbefolkningar och 
lokala samhällen vid utarbetande och 
översyn av systemet såväl som vid 
granskningar.
– Systemets allmänna tillförlitlighet, 
särskilt mot bakgrund av reglerna om 
granskarnas och relevanta systemorgans 
ackreditering, lämplighet och oberoende.
– Marknadsuppdatering av systemet.
Om det är lämpligt mot bakgrund av 
rapporten ska kommissionen lägga fram 
ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av de kriterier som 
anges i artikel 7c.5.”

Ändringsförslag 18

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

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.”

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led -1 (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Punkt 4 stycke 1 ska ersättas med 
följande: 
4. Varje medlemsstat ska se till att 
andelen energi från förnybara 
energikällor när det gäller alla former 
av transporter år 2020 är minst 10 % av 
den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten, och att,
eftersom etanol ger ett betydande bidrag 
till målet att minska utsläppen av 
växthusgaser, särskilt inom 
vägtransporter, andelen etanol utgör 
minst 30 % av den totala användningen 
av konventionella biodrivmedel.

Motivering

Senaste vetenskapliga belägg bekräftar att etanol ger ett viktigt bidrag till att mindre 
koldioxid släpps ut från vägtransporterna. En särskild underkvot måste därför fastställas för 
etanol, så att inte hela andelen konventionella biodrivmedel täcks av huvudsakligen biodiesel.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I artikel 3.4 ska ett andra stycke 
införas:
”Varje medlemsstat ska se till att andelen 
el från förnybara energikällor som 
används i alla former av transporter är 
minst 2 % av den totala 
energianvändningen i den 
medlemsstatens transporter 2020.”
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren ska 

i) andelen energi från biodrivmedel som 
produceras från de råvaror som anges i 
bilaga IX vara minst 2,5 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020, 
och 
ii) andelen energi från biodrivmedel som 
produceras från livsmedelsgrödor vara 
minst 6,5 % av den totala 
energianvändningen.”

Motivering

Målet på 2,5 % för avancerade biodrivmedel inom det totala mål på 10 % för användning av 
energi från förnybara energikällor för transport är ett tröskelvärde som unionens 
industriproduktion realistiskt sett kan uppnå. Företagen i unionen kommer faktiskt inte att 
kommersialisera avancerade biodrivmedel före 2019.

Dessutom måste de investeringar unionens företag gjort i konventionella biodrivmedel 
skyddas. Unionens produktionskapacitet är för närvarande över 5 % och importer måste 
alltså därför beaktas.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

utgår

Motivering

Enligt artikel 1 i direktivet om förnybar energi upprättas det genom det direktivet ”en 
gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor”. Det finns därför ingen 
anledning att detta direktiv ska omfatta bränslen som framställs av icke-förnybara 
energiråvaror.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) Inledningen till artikel 17.1 ska 
ändras på följande sätt:
”1. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska energi från biodrivmedel och 
flytande biobränslen beaktas för 
följande syften i leden a, b och c endast 
om de uppfyller hållbarhetskriterierna i 
punkterna 2–7:”

Motivering

Ändringsförslaget inkluderar punkt 7 i hållbarhetskriterierna som ett villkor som ska beaktas 
för de syften som anges i leden a, b och c.
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Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) I punkt 1 ska andra stycket utgå.

Motivering

Avancerade biodrivmedel mottar samma incitament som konventionella biodrivmedel och för 
att skapa rättvisa villkor bör de därför, där så är lämpligt, omfattas av samma krav. 

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 17 ska följande punkt 
införas:
”De biodrivmedel som ska beaktas för de 
syften som anges i punkt 1 ska inte 
produceras av råvaror som erhålls från 
jordbruksavfall såvida det inte kan 
påvisas att detta inte leder till degraderad 
jordbruksmark eller försämrar 
ekosystemets funktion. Mängden 
jordbruksavfall som måste sparas på 
marken av ekologiska skäl ska fastställas 
utifrån lokala biogeografiska 
förutsättningar, bland annat markens
organiska innehåll samt markens 
bördighet, vattenupptagningsförmåga och 
förmåga att fungera som en kolsänka. 
Råvaror som erhålls från jordbruksavfall 
som produceras vid behandling utanför 
jordbruksmarken av grödor som ska bli 
livsmedel eller andra produkter omfattas 
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inte av denna punkt.”

(Detta ändringsförslag gäller även artikel 7b.5 i direktiv 98/70/EG.)

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) I artikel 17 ska följande punkt 
införas:
”De biodrivmedel som ska beaktas för de 
syften som anges i punkt 1 ska inte 
produceras av råvaror som erhålls från 
mark vars besittning omtvistas eller som 
kränker tredje parters rättigheter, särskilt 
lokala samhällen, när det gäller markens 
besittning och användning. Fria och väl 
underbyggda förhandsgodkännanden ska 
erhållas från relevanta tredje parter innan 
produktion eller skörd av råvaror 
påbörjas. Relevanta tredje parter eller 
företrädare som godkänts av tredje parter 
ska vara delaktiga i det fria och väl 
underbyggda förhandsgodkännandet.”

(Detta ändringsförslag gäller även artikel 7b.5 i direktiv 98/70/EG.)

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 18 ska följande punkt 2a 
införas:
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”Eurostat ska samla in och offentliggöra 
ingående handelsrelaterad information 
om biodrivmedel som framställs från 
livsmedelsgrödor som de som är baserade 
på spannmål och andra stärkelserika 
grödor, socker och oljegrödor. Tillgänglig 
information ska vara disaggregerade 
handelsuppgifter för både etanol och 
biodiesel eftersom aktuella uppgifter 
offentliggörs i ett aggregerat format med 
import och export av etanol och biodiesel 
blandat i en enda uppgiftssamling under 
benämningen biodrivmedel. Uppgifterna 
om import och export ska innehålla 
uppgifter om vilka typer och mängder 
biobränslen som importeras och används 
av EU-medlemsstaterna. Uppgifterna ska 
också ange ursprungslandet eller vilket 
land som exporterar produkterna till EU. 
Uppgifterna om import och export av 
bioråvaror eller halvbearbetade produkter 
ska förbättras med hjälp av Eurostats 
insamlade och offentliggjorda 
information om import och export av 
råvaror, typ och ursprungsland, däribland 
råvaror som köps och säljs eller delvis 
köps och säljs på den inre marknaden.”

Motivering

Den nya punkten kommer att möjliggöra bättre uppgiftsinsamling och stärka 
hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – leden 5b–5c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkterna 3 och 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. I artikel 18.3 ska första stycket 
ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska inrätta 
rapporteringsmekanismer på nationell 
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nivå för att se till att de ekonomiska 
aktörerna tillhandahåller tillförlitlig 
information och att de [...] gör de 
uppgifter som låg till grund för 
informationen tillgängliga för 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska 
kräva att de ekonomiska aktörerna ser 
till att informationen genomgår en 
tillfredsställande oberoende granskning 
och att de tillhandahåller bevis på att 
detta har gjorts. Granskningen ska 
kontrollera att de system som de 
ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, tillförlitliga och skyddade mot 
bedrägerier. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av 
provtagningens frekvens och den metod 
som använts för den samt av 
uppgifternas tillförlitlighet.”
5c. I artikel 18.3 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”Kommissionen ska i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 25.3 upprätta en förteckning över 
den lämpliga och relevanta information 
som avses i de första två styckena. Den 
ska försöka se till att de materiella 
skyldigheterna i denna punkt uppfylls 
fullt ut och samtidigt minimera en 
orimligt tung administrativ börda för 
aktörerna, särskilt för små aktörer.”
5d. I artikel 18.3 ska femte stycket ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna ska i aggregerad 
form lägga fram den information som 
avses i första stycket i denna punkt för 
kommissionen, inbegripet de rapporter 
som utarbetas av oberoende granskare.
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information på den öppenhetsplattform 
som avses i artikel 24 [...].”
5e. I artikel 18 ska följande punkt infogas 
efter punkt 3:
3a. Kommissionen ska se till att 
skyldigheter och åtgärder i samband med 
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övervakning av uppfyllande av 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen genomförs korrekt, 
särskilt gällande importerade 
biodrivmedel och flytande biobränslen, 
genom övergripande övervakning av de 
rapporterings- och 
granskningmekanismer som inrättats på 
nationell nivå. Kommissionen ska vidta 
lämpliga åtgärder för att garantera rättvis 
konkurrens från exportörer i tredjeländer 
av biodrivmedel till unionen i enlighet 
med unionens bestämmelser om 
handelspolitiska skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5f (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5f. I artikel 18.4 ska första stycket ersättas 
med följande:
”4. EU ska sträva efter att ingå 
bilaterala eller multilaterala avtal med 
tredjeländer vilka innehåller bindande 
åtaganden om bestämmelser om 
hållbarhetskriterier som motsvarar de 
kriterier som fastställs i detta direktiv.
Dessa avtal bör också innehålla regler i 
syfte att garantera att tredjeländers 
tullförfaranden inte leder till bedrägeri i 
samband med import och export av 
biodrivmedel och flytande biobränslen, 
liksom bestämmelser om förenklade 
handelsprocedurer. EU bör också sträva 
efter att ingå avtal med tredjeländer 
innehållande åtaganden om ratificering 
och genomförande av de ILO-
konventioner och multilaterala miljöavtal 
som avses i artikel 17.7. När EU har 
ingått avtal vilka innehåller bindande 
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åtaganden om bestämmelser i ämnen 
som omfattas av de hållbarhetskriterier 
som anges i artikel 17.2–7, får 
kommissionen besluta att dessa avtal 
visar att biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från 
råvaror som odlats i dessa länder 
uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. 
Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild 
uppmärksamhet ägnas de åtgärder som 
vidtagits för att bevara områden som 
erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
skydd av avrinningsområden och 
erosionsskydd), skydd av mark, vatten 
och luft, indirekta ändringar i 
markanvändning, återställande av 
skadad mark, undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med 
knapp vattentillgång samt de aspekter 
som avses i artikel 17.7 andra stycket.”

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I artikel 18.4 ska följande nya tredje 
stycke införas: 
”Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa ett ömsesidigt erkännande av 
de kontrollsystem som ser till att 
hållbarhetskriterierna för biodrivmedel 
och flytande biobränslen uppfylls, om de 
berörda systemen har upprättats i enlighet 
med detta direktiv.”
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Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. I artikel 18 ska följande punkt 9a 
införas:
”9a. Senast tre år [efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
översyn av frivilliga system för vilka ett 
beslut enligt punkt 4 har antagits och med 
ett fastställande av bästa praxis. 
Rapporten ska utgå ifrån bästa 
tillgängliga information, inbegripet 
samråd med berörda parter, och ska 
baseras på praktiska erfarenheter av 
tillämpningen av systemen. Rapporten ska 
beakta utvecklingen av relevanta 
internationellt godkända normer och 
riktlinjer, däribland de normer och 
riktlinjer som har utarbetats av 
Internationella 
standardiseringsorganisationen och Iseal 
Alliance. Rapporten ska för varje system 
innehålla en analys av bland annat 
följande:
– Granskningarnas oberoende, metod och 
frekvens.
– Tillgänglighet och erfarenhet i 
tillämpningen av metoder för 
fastställande och hantering av icke-
efterlevnad.
– Öppenhet, särskilt avseende 
tillgängligheten när det gäller systemet, 
översättningar på de officiella språken i 
de länder och regioner som råvarorna 
kommer ifrån, förteckningar över 
godkända aktörer och relaterade intyg 
samt granskningsrapporter.
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– Berörda parters delaktighet, särskilt 
avseende samråd med urbefolkningar och 
lokala samhällen vid utarbetande och 
översyn av systemet såväl som vid 
granskningar.
– Systemets allmänna tillförlitlighet, 
särskilt mot bakgrund av reglerna om 
granskarnas och relevanta systemorgans 
ackreditering, lämplighet och oberoende.
– Marknadsuppdatering av systemet.
Om det är lämpligt mot bakgrund av 
rapporten ska kommissionen lägga fram 
ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av de kriterier som 
anges i artikel 18.5.”

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur 
stor nettominskning av 
växthusgasutsläppen som användningen av 
biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, 
för de rapporter som avses i punkt 1, 
använda de typiska värden som anges i 
delarna A och B i bilaga V och till de 
värdena ska medlemsstaterna lägga de 
beräknade värdena för utsläpp till följd av 
indirekt ändrad markanvändning enligt 
bilaga VIII.”

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur 
stor nettominskning av 
växthusgasutsläppen som användningen av 
biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, 
för de rapporter som avses i punkt 1, 
använda de typiska värden som anges i 
delarna A och B i bilaga V.”

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
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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, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V 
del C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte har skett 
på åkermark, jordbruksmark för fleråriga 
grödor eller mark i någon annan 
markkategori som används av IPCC 
(skogsmark, gräsmark, våtmark) och som 
används till livsmedelsproduktion, 
antingen den underhålls eller inte, såsom 
system för jordbruk och trädjordbruk.”

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De råvaror som bidrar till det mål på 2,5 %
som avses i artikel 3.4 d i) är följande:

(a) Alger. (a) Alger.

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

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

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

(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

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

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

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(k) Nötskal. (k) Nötskal.

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

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

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

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

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (nc) Cellulosa från icke-livsmedel.

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

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