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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 ILUF-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.

Yttrandet går emellertid inte in på de tekniska aspekterna av att beräkna ILUC vilka har visat 
sig vara kontroversiella. Det tar endast upp de handelsrelaterade aspekterna av 
kommissionens förslag. 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 7,5 %, 
och att de kvarstående 2,5 % bör lämnas åt de avancerade biodrivmedlen. 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. Gränsen på 5 % för konventionella biodrivmedel bör gälla från och med den 
1 januari 2021, vilket gör det möjligt för unionens företag att till dess anpassa sin produktion i 
enlighet med den. I syfte att främja investeringar i avancerade biodrivmedel betonas i 
yttrandet att incitament för biodrivmedel som, också på basis av uppskattningar av indirekta 
ändringar i markanvändning som inte leder till betydande minskningar av utsläppen av 
växthusgaser och som produceras av grödor som används för livsmedel och djurfoder, inte 
bör tillhandahållas från och med den 1 januari 2021.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

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 man fastställer ett separat mål 
på åtminstone 2,5 % för avancerade 
biodrivmedel inom det mål på 10 % för 
användning av energi från förnybara 
energikällor för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör 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. Målet 
på 2,5 % för avancerade biodrivmedel 
inom denna strategi bör öka till 5 % från 
och med den 1 januari 2021. För att 
undvika snedvridning av marknaden och 
bedrägeri i samband med produktion av 
avancerade biodrivmedel bör dock dessa 
också uppfylla de relevanta 
hållbarhetskriterierna som gäller för 
konventionella biodrivmedel.
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Or. en

Motivering

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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.
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Ändringsförslag 3

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 3 % av den totala användningen av 
konventionella biodrivmedel i transporter 
fastställas.

Or. en

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 4

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 7,5 % 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.

Or. en
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Motivering

En gräns på 7,5 % för konventionella biodrivmedel skadar inte tillträdet till marknaden för 
biodrivmedel för de anläggningar som är i drift före utgången av 2013. Det är rimligare med 
en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020 med en gräns på 7,5 % istället 
för på 5 % för samtliga aktörer.

Ändringsförslag 5

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 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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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-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 3 % av den totala användningen av 
konventionella biodrivmedel.

Or. en

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 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2c – 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 andelen biodrivmedel som 
framställts från råvaror som anges i 
bilaga IX del A och B vara minst 2,5 % av 
den slutliga energianvändningen i 
transporter 2020. Från och med den 
1 januari 2021 ska emellertid andelen 
energi från biodrivmedel som framställts 
från råvaror som anges i bilaga IX del A 
och B vara minst 5 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. en
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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 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska andra stycket utgå.

Or. en

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. För att 
garantera att systemet går att genomföra måste kontrollerna vara strikta och tillämpliga på 
alla biodrivmedel.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3

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 

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön som bygger 
på mest tillförlitliga vetenskapliga modell, 
bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder 
som införs genom detta direktiv har varit 
när det gäller att begränsa 
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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.

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 enligt mest 
tillförlitliga vetenskapliga modell, 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. Ett sådant lagstiftningsförslag ska 
inte, om det antas, träda i kraft före den 
1 januari 2021. Incitament för 
biodrivmedel som, också på basis av 
uppskattningar av indirekta ändringar i 
markanvändning, inte leder till betydande 
minskningar av utsläppen av 
växthusgaser och som produceras av 
grödor som används för livsmedel och 
djurfoder, bör inte tillhandahållas från 
och med den 1 januari 2021.

Or. en

Motivering

Det är helt avgörande att den mest tillförlitliga vetenskapliga modellen används för att 
beräkna ILUC-värden, eftersom ILUC-faktorer ska räknas in bland hållbarhetskriterierna.
Efter den 1 januari 2021 bör produktionen av konventionella biodrivmedel, efter en 
övergångsperiod för företagen, inte uppmuntras framför avancerade biodrivmedel. Detta 
föreslås för att undvika snedvridningar av priserna på de globala livsmedelsmarknaderna och 
som ett incitament för konsumtion av hållbarare biodrivmedel.
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Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Halm. utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på de följder som produktionen av avancerade biodrivmedel från halm säkert 
kommer att få på priserna på denna råvara som i stor utsträckning används i jordbruket, är 
dubbelräkning mer lämpligt. Se också ändringsförslag till del B i bilaga IX.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Halm.

Or. en

Motivering

Med tanke på de följder som produktionen av avancerade biodrivmedel från halm säkert 
kommer att få på priserna på denna råvara som i stor utsträckning används i jordbruket, är 
dubbelräkning mer lämpligt. Se också ändringsförslag till del A i bilaga IX.


