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Ændringsforslag 38
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF9 fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF9 fastsættes det, at 
medlemsstaterne kan sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

Or. nl

Ændringsforslag 39
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF9 fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF9 fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Behovet for at reducere 
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biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

energiforbruget i transportsektoren er 
bydende nødvendigt, fordi det 
sandsynligvis vil blive stadig vanskeligere 
at nå et bindende procentmål for energi 
fra vedvarende energikilder på en 
bæredygtig måde, hvis den samlede 
efterspørgsel efter energi til transport 
fortsætter med at stige. Brug af elektricitet 
fra vedvarende energikilder som iblanding 
af ILUC-biobrændstoffer med 
nulemission og lavemission er andre
metoder, som medlemsstaterne kan benytte 
for at nå dette mål.

Or. en

Begrundelse

Behovet for at reducere det samlede forbrug i transportsektoren og øge energieffektiviteten i 
denne sektor for at nå målet på 10 % for transport er allerede fremhævet i det eksisterende 
direktiv om vedvarende energi. Dette ændringsforslag gentager dette og tilføjer betydningen 
af at udvikle vedvarende elektricitet samt avancerede biobrændstoffer, såfremt Unionen og 
medlemsstaterne opnår dette transportmål på bæredygtig vis.

Ændringsforslag 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF9 fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet.

(1) I artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF 
om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/777/EF 
og 2003/30/EF9 fastsættes det, at 
medlemsstaterne skal sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for alle former for transport i 2020 mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, 
medlemsstaterne kan bruge til at nå dette 
mål, og det forventes, at denne metode vil 
bidrage mest til at nå målet. Det skønnes, 
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at det europæiske marked for 
brændstoffer vil blive ved med at være 
ekstremt afhængigt af dieselolie, hvilket 
er et særligt kendetegn for det europæiske 
marked. For at tackle denne store 
afhængighed bør der skabes incitament til 
øget produktion af avanceret biodiesel i 
EU. 

Or. fr

Begrundelse

Den europæiske politik til fremme af iblanding af biobrændstoffer skal i sine målsætninger 
tage højde for det særlige forhold på det europæiske marked for brændstoffer, som har et 
meget stort behov for dieselolie. Raffinaderierne har vanskeligt ved at følge med den stigende 
efterspørgsel efter diesel, og det europæiske udbud er strukturelt utilstrækkeligt. Avanceret 
biodiesel er således en mulighed for at mindske importen og styrke forsyningssikkerheden i 
EU.

Ændringsforslag 41
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 
93/12/EØF10, at brændstofleverandører 
skal reducere vugge til grav-emissionerne 
af drivhusgasser pr. energienhed
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 
93/12/EØF10, at brændstofleverandører 
skal reducere vugge til grav-emissionerne 
af drivhusgasser pr. energienhed
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
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de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres.

de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer med nul- eller 
lavemission af drivhusgasser og andre 
brændstoffer fra uundgåeligt restaffald er 
en af de metoder, som leverandører af 
fossile brændstoffer kan anvende til at 
reducere drivhusgasintensiteten for det 
fossile brændstof, der leveres. For at sikre 
investeringssikkerheden for disse 
avancerede transportbrændstoffer bør 
leverandørerne sikre, at der tages korrekt 
højde for de indirekte virkninger af alle 
brændstoffer, og at alle betydelige 
emissionskilder, herunder indirekte 
emissioner af biobrændstoffer, medtages.

Or. en

Ændringsforslag 42
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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landbrugsarealer.

Or. nl

Ændringsforslag 43
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Sammenlignes afgrøders livscyklus har 
sukker- og stivelsesholdige afgrøder 
markant lavere emissionsværdier end 
olieholdige afgrøder. For at skabe en 
miljømæssig nytteværdi så effektivt som 
muligt bør fokus være på at begrænse de 
biobrændstoffer og den produktion, som 
gør størst skade på miljøet. Der bør derfor 
først og fremmest træffes foranstaltninger 
mod indirekte ændringer i 
arealanvendelsen for olieholdige 
afgrøder.
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Or. sv

Ændringsforslag 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 46
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Med henblik på at reducere 
kulstofemissioner af 
transportbrændstofferne har USA på 
føderalt plan samt Californien allerede 
etableret standarder vedrørende 
brændstoffer med lave kulstofemissioner i 
form af USA's Renewable Fuel Standard 
(US-RFS2) og Californiens Low Carbon 
Fuel Standard (CA-LCFS). Begge disse 
omfatter emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen. Det 
forventes derfor i både US-RFS2 og CA-
LCFS, at stivelsesbaseret ethanol vil være 
dominerende i første del af programmets 
gennemførelse, og at avancerede 
biobrændstoffer vil udgøre en større del 



PE510.481v01-00 10/184 AM\933726DA.doc

DA

senere. Brændstoffer som LPG, naturgas 
samt brint og elektricitet fra fossile 
brændstoffer giver også mulighed for at 
reducere drivhusgasemissioner 
sammenlignet med diesel og benzin og 
kan dermed bidrage til at nå målene i 
henhold til Californiens LCFS på samme 
måde som i henhold til EU's direktiv om 
brændstofkvalitet. Der oprettes 
ekspertarbejdsgrupper med deltagelse af 
interessenter som i Californien med 
henblik på at revidere ILUC-faktorer 
baseret på den nyeste videnskabelige 
dokumentation og offentliggøre de 
reviderede værdier, som derefter vil blive 
anvendt til overholdelsesformål. 

Or. en

Begrundelse

Beregning af en ILUC-faktor er en veletableret proces i visse lande eller verdens vigtigste 
økonomiske regioner som f.eks. Californien.

Ændringsforslag 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 48
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Derudover er det vigtigt at huske på, 
at produktionen af biobrændstoffer fra 
markafgrøder i EU bidrager til at 
nedbringe EU's mangel på vegetabilske 
proteiner.

Or. nl

Ændringsforslag 50
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen anerkender, at der indtil nu ikke foreligger tilstrækkelig videnskabelig viden 
om ændringerne i arealanvendelsen og de indireke konsekvenser. Det er derfor for tidligt at 
spekulere over virkningerne af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof er 
det sandsynligt, at drivhusgasemissionerne 
i forbindelse med indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er betydelige og vil 
kunne modvirke alle eller nogle af de 
drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer. Dette 
skyldes, at næsten hele produktionen af 
biobrændstoffer i 2020 forventes at komme 

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof er 
det sandsynligt, at drivhusgasemissionerne 
i forbindelse med indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er betydelige og vil 
kunne modvirke alle eller nogle af de 
drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer. Dette 
skyldes, at jordbaserede biobrændstoffer 
har modtaget et stort offentligt tilskud (10 
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fra afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan 
anvendes til forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne. For at reducere sådanne 
emissioner bør der skelnes mellem 
afgrødegrupper som f.eks. olieholdige 
afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder.

mia. EUR om året) og derfor forventes
næsten hele produktionen af 
biobrændstoffer i 2020 at komme fra 
afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan 
anvendes til forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne. Det er derfor nødvendigt 
at tage højde for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen for at sikre, at målene i 
EU-politikken om vedvarende energi og 
reduktion af drivhusgasemissionerne ikke 
bringes i fare af disse potentielle 
emissionskilder. For at reducere indirekte 
ændringer i arealanvendelsen bør der 
skelnes mellem afgrødegrupper som f.eks. 
olieholdige afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 53
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof er
der en risiko for, at 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen kan 
være betydelige. For at reducere sådanne 
emissioner bør der skelnes mellem
afgrøder og mellem regioner.

Or. en

Begrundelse

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
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must be differentiated by crop and region.

Ændringsforslag 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) På grundlag af prognoserne for 
efterspørgsel efter biobrændstof, som 
indberettes af medlemsstaterne, samt 
skønnene over emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen for 
forskellige råmaterialer til biobrændstof er 
det sandsynligt, at drivhusgasemissionerne 
i forbindelse med indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er betydelige og vil 
kunne modvirke alle eller nogle af de 
drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer. Dette 
skyldes, at næsten hele produktionen af 
biobrændstoffer i 2020 forventes at komme 
fra afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan 
anvendes til forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne. For at reducere sådanne 
emissioner bør der skelnes mellem 
afgrødegrupper som f.eks. olieholdige 
afgrøder, korn, sukker og andre 
stivelsesholdige afgrøder. For at afhjælpe 
denne risiko på mellemlang og lang sigt 
bør der skabes incitament til forskning og 
udvikling inden for nye produktionsveje 
for avancerede biobrændstoffer, som ikke 
konkurrerer med fødevareafgrøderne, 
herunder lignocelluloserester, som er en 
af de få biomasser, der findes en større 
forekomst af i medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

At skelne mellem forskellige afgrødegrupper er ikke et mål i sig selv, men et middel. Der bør 
derfor mindes om, at dette middel skal fremme den europæiske forskning i og udvikling af nye 



AM\933726DA.doc 17/184 PE510.481v01-00

DA

teknologier, som ikke konkurrerer med fødevareafgrøderne. Lignocelluloseresterne 
repræsenterer den mest lovende sektor for forskning og udvikling, en genvej til bioteknologisk 
innovation i Europa, som gør det muligt at producere avanceret biodiesel. 

Ændringsforslag 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 57
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
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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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

(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, restprodukter, alger
og biologisk nedbrydning fra bakterier, 
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. 
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. En 
opstilling af gradvist mere ambitiøse 
obligatoriske mål for avancerede 
biobrændstoffer vil sende et klart signal 
om, at de støttes på EU-plan. I den 
sammenhæng bør avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, navnlig støttes 
under politikken for vedvarende energi 
efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
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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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

(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. 
Der bør etableres yderligere incitamenter 
ved at indføre et obligatorisk mål for de 
avancerede biobrændstoffer 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. For at 
undgå markedsforvridninger og svig i
forbindelse med fremstilling af 
avancerede biobrændstoffer bør også 
disse brændstoffer være i 
overensstemmelse med de relevante 
bæredygtighedskriterier, som det er 
tilfældet for de konventionelle 
biobrændstoffer. Derudover kan 
elkøretøjer i et energisystem baseret på 
vedvarende energi levere CO2-fri 
transport. I direktiv 2009/28/EF, artikel 3, 
stk. 4, litra c), tæller elkøretøjer for 2,5. 
Elkøretøjer bør beholde deres relative 
fordel, og der bør etableres yderligere 
incitamenter ved at øge elkøretøjers 
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 og avancerede 
biobrændstoffer. I den sammenhæng bør
elkøretøjer og avancerede biobrændstoffer, 
for hvilke virkningerne som følge af 
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indirekte ændringer i arealanvendelsen 
skønnes at være beskedne, og som samlet 
set indebærer store drivhusgasbesparelser,
navnlig støttes under politikken for 
vedvarende energi efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 59
Angelika Niebler

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 den sammenhæng 
bør kun avancerede biobrændstoffer, for 
hvilke virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være beskedne, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser,
støttes under politikken for vedvarende 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Konventionelle
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald, 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 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af avancerede biobrændstoffer,
f.eks. fremstillet af celluloseholdige 
råstoffer og alger, da de ligeledes giver 
mulighed for store besparelser af 
drivhusgasemissioner og har lav risiko for 
at medføre indirekte ændringer i
arealanvendelsen. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved, at der for
avancerede biobrændstoffer i
transportsektoren fastsættes et separat 
mål på mindst 2 % i direktiv 2009/28/EF. I 
den sammenhæng bør avancerede 
biobrændstoffer støttes under politikken for 
vedvarende energi efter 2020. For at 
undgå markedsforvridninger og 
incitamenter til svig skal avancerede 
biobrændstoffer opfylde de samme 
bæredygtighedskriterier som alle andre 
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energi efter 2020. biobrændstoffer.

Or. de

Begrundelse

Instrumentet dobbelt medregning fører ikke til den forventede stigning i produktion og 
forbrug af teknologisk avancerede biobrændstoffer. Et bindende mål på 2 % for disse 
brændstoffer stiller klare krav til markedet og skaber incitamenter til at udnytte teknologisk 
avancerede biobrændstoffer. For at skabe lige muligheder i forhold til konventionelle 
biobrændstoffer og minimere markedsforvridninger skal også avancerede biobrændstoffer 
opfylde bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag 60
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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, 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 nogle 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. I den sammenhæng bør 
kun avancerede biobrændstoffer, for hvilke 
virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være beskedne, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser, 
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konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

støttes under politikken for vedvarende 
energi efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 61
Edit Herczog

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 

(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 kan forsvares at 
gøre maksimal brug af affald som 
råmateriale, hvorfor det er ønskeligt at 
yde ekstra støtte til affaldsbaserede 
råmaterialer, og det bør overvejes, om det 
er muligt at inddrage yderligere 
affaldstyper samt anvende nye 
teknologier. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at tilskynde til større produktion af disse 
avancerede biobrændstoffer, såfremt dette 
ledsages af en omfattende vurdering af 
gennemførligheden af 2020-målene og 
ikke medfører en endnu større 
afhængighed af fremmede energibærer-
og råmaterialekilder fra EU-
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biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020. 

medlemsstaternes side.

Or. hu

Ændringsforslag 62
Giles Chichester

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 

(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. 
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 avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
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arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

2020.

Or. en

Ændringsforslag 63
Maria Da Graça Carvalho

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 
beskedne, og som samlet set indebærer 

(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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
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store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020. Avancerede biobrændstoffer bør 
imidlertid være underlagt passende 
bæredygtighedskriterier og krav om 
sporbarhed ligesom konventionelle 
biobrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 grundig 
undersøgelse og forskning med det formål 
at efterprøve de gunstige virkninger, som 
en større produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer kan medføre, 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 
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arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

sammenhæng bør kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

Or. it

Ændringsforslag 65
Gaston Franco

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 

(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, restprodukter 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 niveauet for iblanding 
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som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

af biobrændstoffer, som er fremstillet af 
landbrugsprodukter, der anvendes til 
fødevarer og foder, og som kan indregnes 
i målet om, at 10 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren skal 
dækkes af vedvarende energikilder, 
begrænses til 5 % inden 2020. Kun 
avancerede biobrændstoffer, for hvilke 
virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være beskedne, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser, bør
støttes under politikken for vedvarende 
energi efter 2020. I denne forbindelse vil 
den europæiske politik fremme alle 
nyskabende veje til omlægning til fordel 
for biobrændstoffer. 

Or. fr

Begrundelse

Til afklaring af målene bør der henvises til målet på 5 %, som Kommissionen har fremsat i 
dette forslag til ændring, og det bør sættes ind i det europæiske politiske perspektiv frem til 
2020. Det bør ligeledes understreges, at innovationskursen fastholdes efter 2020 for at sikre 
perspektiverne for de investeringer, der foretages allerede nu. 

Ændringsforslag 66
Evžen Tošenovský

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 

(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, mikroorganismer 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 
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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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 uden risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Efter en forudgående 
videnskabelig vurdering af deres fordele 
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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
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

og egentlige bæredygtighed er det 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, som opfylder 
bæredygtighedskriterierne, som ikke 
konkurrerer med fødevarer om jord, vand 
eller andre ressourcer, og for hvilke 
virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være ikke-eksisterende, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser, 
støttes under politikken for vedvarende 
energi efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jens Rohde

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 

(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 
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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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

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. 
Der bør etableres yderligere incitamenter 
ved at fastsætte et særskilt mål på 2,5 % 
for de avancerede biobrændstoffer til
transportsektoren i direktiv 2009/28/EF. I 
den sammenhæng bør biobrændstoffer, for 
hvilke virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være beskedne, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser,
navnlig støttes under politikken for 
vedvarende energi efter 2020. For at 
undgå forvridning af markedet og 
incitamenter til svig bør også avancerede 
biobrændstoffer imidlertid overholde 
samme bæredygtighedskriterier som alle 
andre biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle instrument med dobbelttælling har ikke givet den forventede stigning i 
produktionen og brug af avancerede biobrændstoffer. Ved at fastsætte et obligatorisk mål på 
2,5 % for avancerede biobrændstoffer har markedet et klart mål og et incitament til at 
anvende avancerede biobrændstoffer med en forventet lav emissionsværdi. For at sikre lige 
vilkår i forhold til de konventionelle biobrændstoffer og minimere forvridning af markedet og 
svig skal de avancerede biobrændstoffer imidlertid også overholde alle 
bæredygtighedskravene.

Ændringsforslag 69
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det forventes, at transportsektoren vil (6) Det forventes, at transportsektoren vil 
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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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald, restprodukter, alger 
og biologisk nedbrydning med bakterier, 
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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

Or. en

Begrundelse

Biologisk nedbrydning med bakterier er en ny teknologi, der udnytter det store potentiale i 
den biologisk nedbrydelige del af industriaffaldet til produktion af avancerede 
biobrændstoffer uden ILUC-indvirkninger og uden at bryde ind i fødevarekæden. I lyset af 
ILUC-forslagets mål om at fremme avancerede biobrændstoffer vil dette ændringsforslag 
støtte det store potentiale i denne teknologi og gøre det muligt at tage den hurtigt i brug i 
Europa.
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Ændringsforslag 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020. 

(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 ved at 
fastsætte et mål på 2 % for avancerede 
biobrændstoffer

Or. en
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Ændringsforslag 71
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Selv om biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler udvundet af affald og 
restprodukter har potentialet til at opnå 
store besparelser på drivhusgasemissioner 
og samtidig medføre færre negative 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
virkninger, vil det være hensigtsmæssigt 
at foretage en yderligere vurdering af 
deres tilgængelighed, fordele og risici, 
bl.a. med henblik på at præge politikken 
efter 2020. Samtidig er der behov for 
yderligere oplysninger om de 
energisikkerhedsmæssige fordele ved både 
konventionelle og avancerede 
biobrændstoffer, navnlig i det omfang der 
direkte eller indirekte anvendes fossile 
brændstoffer til at fremstille dem. 
Kommissionen bør have mandat til at 
forelægge en rapport og, om nødvendigt, 
fremsætte forslag for Europa-Parlamentet 
og Rådet med hensyn til disse forhold. I 
rapporten bør der tages højde for de
miljømæssige, sociale og økonomiske
offeromkostninger ved at anvende 
råmaterialer til andet end fremstilling af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
for at sikre, at de samlede positive og 
negative virkninger afspejles i rapporten.

Or. en

Ændringsforslag 72
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
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Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kommissionen bør tage hensyn til, at 
værdien af de koefficienter, der opstilles i 
bilag IX, ikke er tilpasset alle produkter, 
og at der skal indledes yderligere 
overvejelser for at forhindre enhver form 
for retlig usikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at undgå markedsforvridninger 
og anledning til svig skal avancerede 
biobrændstoffer opfylde de samme 
bæredygtighedskriterier som de øvrige 
biobrændstoffer.

Or. nl

Ændringsforslag 74
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, der fremmer 

(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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, der fremmer 
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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.

integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 
anvendelsen af biomasseråmaterialer, som 
ikke har en stor økonomisk værdi for andre 
anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres. Det er ligeledes vigtigt at sikre, 
at EU's affaldspolitikker forbliver 
sammenhængende, og at affaldet bliver 
omfattet af affaldshierarkiet omhandlet i 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EF. Der må 
ikke skabes negative incitamenter, som 
kan skade gennemførelsen af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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. Lignocelluloserester er en af 
de få biomasser, der findes en større 
forekomst af i Europa. Indførelsen af et 
undermål for iblanding af
lignocellulosebaseret biobrændstof vil 
give investorerne den synlighed, der er 
nødvendig for, at dets potentiale kan 
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udnyttes.

Or. fr

Begrundelse

For at tackle den dobbelte udfordring, der består i at forbedre medlemsstaternes 
energisikkerhed ved at være med til at mindske importen af dieselolie gennem produktion af 
avanceret biodiesel, og fremme investeringerne i udnyttelse af en af de få biomasser med 
potentiale i Europa, bør der indføres et undermål for iblanding af lignocellulosebaseret 
biobrændstof.

Ændringsforslag 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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, der kun 
anvender affaldsmaterialer til 
energiformål i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet, der ikke konkurrerer 
om anvendelse af jord og vand for at 
beskytte jord- og fødevarerettigheder, og 
der ikke reducerer jordens indhold af 
organisk materiale og medfører negative 
miljømæssige virkninger for det lokale 
økosystem.

Or. en



AM\933726DA.doc 37/184 PE510.481v01-00

DA

Ændringsforslag 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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, eller som 
ikke påvirker miljøet i en sådan grad, at 
de lokale økosystemer bringes i fare ved at 
tage jord og vand fra afgrøder til 
fødevarer, prioriteres.

Or. it

Ændringsforslag 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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 

(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"11 og køreplanen for 
et ressourceeffektivt Europa12, 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 
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anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres.

anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres, og som kun anvender 
affaldsmaterialer til energiformål i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Or. en

Ændringsforslag 79
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Brugen af biomasseressourcer 
indebærer også betydelige 
offeromkostninger i forbindelse med 
udpining eller tab af økosystemydelser. 
Medlemsstaterne bør afholde sig fra at 
støtte eller give mandat til 
energianvendelse af råmaterialer, såfremt 
det vil påvirke biodiversiteten, jorden eller 
den generelle kulstofbalance negativt at 
omlægge anvendelsen fra den 
eksisterende anvendelse. Endvidere bør 
politikker sikre en kaskade af 
biomasseanvendelse, idet det sikres, at 
ressourcerne ikke trækkes fra 
anvendelsesformål med høj 
samfundsmæssig merværdi til 
energianvendelse med lav værdi.

Or. en

Begrundelse

En række eksisterende anvendelsesformål medfører, at træ fortsat indgår som en solid del af 
miljøet, f.eks. træfiber, og hvis råmaterialer fjernes fra energianvendelser, medfører det en 
risiko for en negativ overordnet kulstofbalance. Enhver fremme af anvendelsen af 
lignocellulosemateriale skal støttes af beskyttelsesforanstaltninger, der f.eks. sikrer, at 
papirmasseindustrien ikke fratages råmaterialer, som medfører en efterspørgsel efter træ af 
bedre kvalitet, hvilket medfører omlægning fra andre industrier eller pres for at øge høsten.
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Ændringsforslag 80
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
som produceres i nye anlæg, bør forhøjes 
med virkning fra den 1. juli 2014 for at 
forbedre deres samlede drivhusgasbalance 
og bremse yderligere investeringer i anlæg 
med lave drivhusgaspræstationer. Med en
sådan forhøjelse beskyttes investeringer i 
produktionskapacitet for biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
som produceres i nye anlæg, bør forhøjes 
med virkning fra den 1. juli 2014 for at 
forbedre deres samlede drivhusgasbalance 
og fremme yderligere investeringer i anlæg 
med bedre drivhusgaspræstationer. Med en
minimumstærskel på 50 % beskyttes 
investeringer i produktionskapacitet for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af en minimumstærskel på 50 % skal fremme forskning og investeringer i 
nyskabende produktionsveje for avancerede biobrændstoffer og understøtte 
industrialiseringspotentialet. En tærskel på 50 %, der svarer til det højeste niveau, som 
anlæg, der var i drift før den 1. juli 2014, skal opnå, skaber lige vilkår, som giver
investorerne incitament til at tage den risiko, der er forbundet med at investere i nye anlæg, 
som producerer avancerede biobrændstoffer.

Ændringsforslag 81
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
som produceres i nye anlæg, bør forhøjes 

(8) De samlede drivhusgasemissioner, der 
gælder for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som produceres i anlæg, bør
reduceres gradvist for at forbedre deres 
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med virkning fra den 1. juli 2014 for at 
forbedre deres samlede drivhusgasbalance 
og bremse yderligere investeringer i anlæg 
med lave drivhusgaspræstationer. Med en 
sådan forhøjelse beskyttes investeringer i 
produktionskapacitet for biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

samlede drivhusgasbalance og bremse 
yderligere investeringer i anlæg med lave 
drivhusgaspræstationer. Med en sådan
reduktion beskyttes investeringer i 
produktionskapacitet for biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 82
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
som produceres i nye anlæg, bør forhøjes 
med virkning fra den 1. juli 2014 for at 
forbedre deres samlede drivhusgasbalance 
og bremse yderligere investeringer i anlæg 
med lave drivhusgaspræstationer. Med en 
sådan forhøjelse beskyttes investeringer i 
produktionskapacitet for biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

(8) De minimumstærskler for besparelse i 
drivhusgasemission, der gælder for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
som produceres i alle anlæg, som er i drift,
bør forhøjes med virkning fra den 1. juli 
2014 for at forbedre deres samlede 
drivhusgasbalance og bremse yderligere 
investeringer i anlæg med lave 
drivhusgaspræstationer. Med en sådan 
forhøjelse beskyttes investeringer i 
produktionskapacitet for biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, 
andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 83
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Ved at begrænse anvendelsen af konventionelle biobrændstoffer fremmer man ikke 
overgangen til avancerede biobrændstoffer. Relevant forskning og udvikling er et vigtigere 
middel til at sikre effektiv og omkostningsdækkende fremme af avancerede biobrændstoffer. 
Med henblik på overgangen til avancerede biobrændstoffer er det afgørende at skabe 
incitamenter til at omstille eksisterende biobrændstofanlæg i stedet for at lukke dem.

Ændringsforslag 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Giles Chichester

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 biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at
fastlægge obligatoriske mål for 
avancerede biobrændstoffer i 
overensstemmelse med en tidsplan, som 
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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.

sikrer forudsigelighed og stabilitet for 
investorerne.

Or. en

Ændringsforslag 86
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
begrænse den mængde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF. En sådan 
begrænsning bør først og fremmest 
fokusere på de biobrændstoffer, som har 
de mest negative virkninger på miljø og 
klima. Den andel af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler fremstillet af 
olieholdige afgrøder, der kan medregnes i 
opfyldelsen af målene i direktiv 
2009/28/EF, bør ikke være større end den 
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af sådanne biobrændstoffer dermed 
begrænses.

andel af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der blev forbrugt i 2011, 
uden at den overordnede anvendelse af 
sådanne biobrændstoffer dermed 
begrænses.

Or. sv

Ændringsforslag 87
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
begrænse den mængde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF. Den andel af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fremstillet af korn og andre stivelsesrige 
afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder, 
der kan medregnes i opfyldelsen af målene 
i direktiv 2009/28/EF, bør begrænses ved 
at indføre et loft på 7,5 % for
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
uden at den overordnede anvendelse af 
sådanne biobrændstoffer dermed 
begrænses.

Or. en

Begrundelse

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 



AM\933726DA.doc 45/184 PE510.481v01-00

DA

biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Ændringsforslag 88
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
begrænse den mængde af biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF. Den andel 
af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler fremstillet af korn og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, der kan medregnes i 
opfyldelsen af målet på 10 % for transport
i direktiv 2009/28/EF, bør begrænses, uden 
at den overordnede anvendelse af sådanne 
biobrændstoffer dermed begrænses.

Or. en

Ændringsforslag 89
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 og andre energiafgrøder, 
der dyrkes på jord, som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. 
Den andel af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler fremstillet af korn og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker, olieholdige 
afgrøder og andre energiafgrøder, der
dyrkes på jord, som kan medregnes i 
opfyldelsen af målene i direktiv 
2009/28/EF og direktiv 98/70/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. Det er 
endvidere hensigtsmæssigt at opstille 
obligatoriske mål for avancerede 
biobrændstoffer, der skal indfases 
gradvist fra 2016 til 2020, og der skaber 
forudsigelighed og stabilitet for 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 90
Sabine Wils

Forslag til direktiv
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer, forhindre 
yderligere virkninger af den voksende 
efterspørgsel efter biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler på 
fødevaremarkedet og minimere de samlede 
virkninger af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i perioden frem til 2020 
er det hensigtsmæssigt at begrænse den 
mængde af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 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 modtager 
offentlig støtte i henhold til 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. Af samme grund og for at 
undgå ulige behandling af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fremstillet af råmaterialer med lignende 
virkninger er det hensigtsmæssigt at 
anvende samme behandling på 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fremstillet af celluloseholdigt nonfood-
materiale eller lignocellulosemateriale, i 
det omfang det er dyrket på jord, uden at 
dette berører dem, der er fremstillet af 
affald og restprodukter.

Or. en
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Ændringsforslag 91
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 
fastsætte bindende målsætninger for 
avancerede biobrændstoffer, og i den 
sammenhæng er der behov for tydelige, 
effektive og forudsigelige regler, som ikke 
må medføre for tidlig nedlukning af 
eksisterende produktionsinfrastruktur, 
hvilket ville resultere i store værditab for 
Europa.

Or. hu

Ændringsforslag 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 



AM\933726DA.doc 49/184 PE510.481v01-00

DA

og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder som fastlagt i del A i 
bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A 
i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan 
medregnes i opfyldelsen af målene i 
direktiv 2009/28/EF. Den andel af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fremstillet af korn og andre stivelsesrige 
afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder, 
der kan medregnes i opfyldelsen af målene 
i direktiv 2009/28/EF, bør ikke være større 
end den andel af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der blev forbrugt i 
2011, uden at den overordnede 
anvendelse af sådanne biobrændstoffer 
dermed begrænses.

og flydende biobrændsler fremstillet af 
fødevareafgrøder og energiafgrøder som 
fastlagt i del A i bilag VIII til direktiv 
2009/28/EF og del A i bilag V til direktiv 
98/70/EF, der kan medregnes i opfyldelsen 
af målene i direktiv 2009/28/EF og direktiv 
98/70/EF. Den andel af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder samt energiafgrøder, 
der kan medregnes i opfyldelsen af målene 
i direktiv 2009/28/EF og direktiv 
98/70/EF, bør ikke være større end den 
andel af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der blev forbrugt i 2011. 
Efter 2020 skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet på jord, 
udfases.

Or. en

Begrundelse

Grænsen for konventionelle biobrændstoffer og flydende biobrændsler bør gælde både 
fødevareafgrøder og energiafgrøder (nonfood-afgrøder), eftersom de konkurrerer om brugen 
af jord og vand, som kun bør anvendes til fødevare- og foderafgrøder. Endvidere bør grænsen 
for konventionelle biobrændstoffer for at være effektiv medregnes i opfyldelsen af begge mål i 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. I strategien efter 2020 bør alle biobrændstoffer 
fremstillet af fødevareafgrøder og energiafgrøder udfases.

Ændringsforslag 93
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I lyset af at den aktuelle installerede 
kapacitet til fremstilling af konventionel 
ethanol svarer til 6 % af energien på det 
forventede benzinmarked i 2020, og at der 
er et legitimt behov for at beskytte de 
eksisterende investeringer i kapaciteten til 
fremstilling af konventionelle 
biobrændstoffer, der foretages i god tro, 
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og at det er nødvendigt at påbegynde 
kommercialiseringen af ethanol fra 
lignocellulose, bør der indføres et 
dedikeret mål om, at mindst 10 % af det 
endelige energiforbrug i 
transportsektoren i benzin skal stamme 
fra vedvarende energi i 2020, idet 8 % bør 
være fra biobrændstoffer fremstillet af 
sukker og stivelsesafgrøder.

Or. en

Begrundelse

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Ændringsforslag 94
Giles Chichester

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 

udgår



AM\933726DA.doc 51/184 PE510.481v01-00

DA

forventninger hos driftslederne på 
sådanne anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 95
Maria Da Graça Carvalho

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 

udgår
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det overordnede mål på 10 %. Derfor vil 
der fortsat være fuldstændig åben adgang 
til markedet for biobrændstoffer, der 
produceres af anlæg, som er i drift før 
udgangen af 2013. Dette ændringsdirektiv 
berører således ikke de berettigede 
forventninger hos driftslederne på 
sådanne anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 97
Angelika Niebler

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Da også målet om 5 % i artikel 3, stk. 4, skal udgå, er betragtningen overflødig. At fastsætte 
en begrænsning på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer forhindrer ikke import fra 
tredjelande, hvor skove og moselandskaber omlægges. Men samtidig skader dette tiltag 
europæisk landbrug. Derudover risikerer man, at man ikke kan opfylde målet om, at energi 
fra vedvarende energikilder inden for transportsektoren skal udgøre en andel på 10 % inden 
2020.
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Ændringsforslag 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Marita Ulvskog

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 

(10) Begrænsningen på 4 % 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 
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på sådanne anlæg. på sådanne anlæg.

Or. sv

Ændringsforslag 100
Catherine Trautmann

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 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 og bringer ikke de 
allerede foretagne investeringer i fare.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Kent Johansson

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 

(10) Begrænsningen på 3 % 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 
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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.

åben adgang til markedet for 
biobrændstoffer, der produceres af anlæg, 
som er i drift før udgangen af 2013. Dette 
ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos driftslederne 
på sådanne anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 102
Jens Rohde

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 7,5 % 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.

Or. en

Ændringsforslag 103
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Begrænsningen på 5 % i artikel 3, stk. (10) Begrænsningen i artikel 3, stk. 4, litra 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 104
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Der bør skabes incitamenter for at 
fremme brugen af elektricitet fra 
vedvarende energikilder i 
transportsektoren. Endvidere bør der 
tilskyndes til at træffe energieffektivitets-
og energibesparelsesforanstaltninger i 
transportsektoren.

Or. en

Ændringsforslag 105
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
bør indgå i rapporteringen af 

udgår
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drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 
i henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 
209/28/EF. Biobrændstoffer, der er 
fremstillet af råmaterialer, som ikke fører 
til yderligere efterspørgsel efter 
jordarealer, f.eks. råmaterialer fra affald, 
bør tildeles en nulemissionsfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 106
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) De skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen bør 
indgå i rapporteringen af 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer i 
henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 
209/28/EF. For at sikre nøjagtigheden og 
integriteten af EU's mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og biobrændstoffer
skal der imidlertid tages højde for 
emissioner forbundet med indirekte 
ændringer i arealanvendelsen ved 
beregningen af reduktionen af 
drivhusgasemissioner, der er fastsat i 
bæredygtighedskriterierne i direktiv 
2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. Det er 
ligeledes nødvendigt at indregne 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for at nå 
målet i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 
98/70/EF med henblik på at skabe 
incitamenter til anvendelsen af 
biobrændstoffer med en lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
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nulemissionsfaktor.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 107
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at sikre opnåelsen af EU's mål 
for reduktion af drivhusgasemissioner og 
biobrændstoffer bør der tages højde for
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i 
beregningen af den krævede reduktion af
drivhusgasemissioner i henhold til
bæredygtighedskriterierne i direktiv 
98/70/EF og direktiv 209/28/EF. 
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 108
Jens Rohde

Forslag til direktiv
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) De modeller, der anvendes til at 
skønne emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fra 
fremstilling af biobrændstoffer, giver 
resultater med store variationer, 
begrænsninger og usikkerheder. 
Resultaterne af modelemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er derfor fortsat for 
usikre til, at de kan indgå i lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Ændringsforslag 109
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) I henhold til artikel 7d, stk. 6, i 
direktiv 98/70/EF og artikel 19, stk. 6, i 
direktiv 2009/28/EF bør indirekte 
ændringer i arealanvendelsen minimeres 
ved at indføre en konkret metodologi til at 
tage højde for emissioner fra ændringer i
kulstoflagre forårsaget af indirekte 
ændringer af arealanvendelsen og sikre 
overensstemmelse med kravet om 
reduktion af drivhusgasser i artikel 7b, 
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stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, 
stk. 2, i direktiv 2009/28/EF. Reglerne for 
beregningen af biobrændstoffers og 
flydende biobrændslers virkning på 
drivhusgasserne i henhold til disse 
direktiver bør derfor omfatte faktorer, der 
afspejler emissioner fra indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, som 
skyldes forskellige typer biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler. I 
overensstemmelse med artikel 7d, stk. 6, i
direktiv 98/70/EF og artikel 19, stk. 6, i
direktiv 2009/28/EF skal der være de 
nødvendige beskyttelsesforanstaltninger 
til sikring af investeringer, der er
foretaget, inden direktivet tages i 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 110
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. 
råmaterialer fra affald, eller 
udbytteforøgelser, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor.

Or. en

Ændringsforslag 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at sikre opnåelsen af EU's mål 
for reduktion af drivhusgasemissioner og 
biobrændstoffer bør der tages højde for
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i 
beregningen af den krævede reduktion af
drivhusgasemissioner i henhold til
bæredygtighedskriterierne i direktiv
2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. Det er 
ligeledes nødvendigt at medregne 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i 
opfyldelsen af målet i artikel 7a, stk. 2, i
direktiv 98/70/EF for at skabe 
incitamenter til anvendelsen af 
biobrændstoffer med en lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som ikke fører til yderligere 
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efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. fra 
affald og restprodukter, bør tildeles en 
nulemissionsfaktor, forudsat at de opfylder 
passende bæredygtighedsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Anvendelsen af arealer til dyrkning 
af afgrøder til biobrændstoffer må ikke 
føre til flytning af lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper. I denne henseende er 
det kun biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, hvis produktion ikke 
krænker de lokale og oprindelige 
befolkningsgruppers rettigheder, som bør 
anses for at være bæredygtige.

Or. en

Ændringsforslag 114
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Gennemgangen og tilpasningen af 
denne metode bør ske under hensyntagen 
til, at virksomhederne allerede har 
foretaget massive investeringer i 
overensstemmelse med den nugældende 
lovgivning.

Or. fr
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Ændringsforslag 115
Angelika Niebler

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der foreligger for tiden ikke noget solidt og relevant videnskabeligt grundlag, som berettiger 
en sådan metode og dens anvendelse. Desuden underminerer dette tiltag den fornødne 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 116
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør revurdere den udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 

udgår
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biobrændstofsråmaterialer på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør revurdere den
metode for vurdering af faktorerne for 

(12) Kommissionen bør regelmæssigt
revurdere listen over tilgængelige 
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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.

avancerede biobrændstoffer, jf. bilag IX, 
idet der tages højde for den konsoliderede 
tekniske og videnskabelige udvikling med 
peer review – og løbende rapportere om 
udviklingen af de modeller, der anvendes 
til at skønne emissioner som følge af 
ændringer i arealanvendelsen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der er behov for yderligere udvikling, konsolidering og peer review af de modeller, 
der anvendes til at beregne emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
bør Kommissionen rapportere om den tekniske og videnskabelige udvikling af forskellige 
modeller.

Ændringsforslag 120
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen.
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
foranstaltning til afbødning af de indirekte 
ændringer i arealanvendelsen. Andre 
ILUC-afbødende foranstaltninger, f.eks. 
anvendelse af biprodukter, 
udbytteforøgelse, produktionseffektivitet 
og planteavl på sårbare arealer, der er
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at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende.

taget ud af drift eller er uudnyttede, bør 
vurderes af Kommissionen med henblik 
på at inkorporere disse foranstaltninger i 
direktiverne som en bonus eller 
inkorporere dem i ILUC-modellerne på 
linje med den, der allerede findes i bilag 
IV, del C, punkt 7 i direktiv 98/70/EF og i 
bilag V, del C, punkt 7, i direktiv 
2009/28/EF for biomasse fra genoprettede 
nedbrudte arealer.

Or. en

Ændringsforslag 121
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er 
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 
at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende.

(13) Artikel 19, stk. 8, i direktiv 
2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 
98/70/EF indeholder bestemmelser, der 
skal anspore til dyrkning af afgrøder til 
biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller 
stærkt forurenede arealer, som en 
midlertidig foranstaltning til afbødning af 
de indirekte ændringer i arealanvendelsen. 
Disse bestemmelser er ikke længere 
hensigtsmæssige i deres nuværende form 
og bør integreres i den tilgang, der er 
fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, 
at de generelle tiltag for at minimere 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen fortsat er 
sammenhængende. Anvendelsen af disse 
nedbrudte arealer til dyrkning af afgrøder 
til biobrændstoffer skal imidlertid fortsat 
støttes, i det omfang den ikke medfører 
indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Or. fr
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Ændringsforslag 122
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at nå målet for vedvarende 
energi inden for transport og samtidig 
opnå en reduktion af de negative 
virkninger af ændringer i 
arealanvendelsen, bør vedvarende 
elektricitet, modalskifte, større brug af 
offentlig transport og energieffektivitet 
fremmes. I overensstemmelse med 
hvidbogen om transport bør 
medlemsstaterne derfor bestræbe sig på at 
øge energieffektiviteten og reducere det 
samlede energiforbrug i transportsektoren 
og samtidig fremme markedsadgangen for 
elektriske køretøjer og anvendelsen af 
vedvarende elektricitet i 
transportsystemerne.

Or. en

Ændringsforslag 123
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

udgår
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af gennemførelsesbeføjelser.

Or. nl

Ændringsforslag 124
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, det tilladte 
niveau for metalbaserede additiver i 
brændstoffer, de tilladte analysemetoder 
for brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, det tilladte niveau for 
metalbaserede additiver i brændstoffer, de 
tilladte analysemetoder for 
brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

Or. en

Ændringsforslag 125
Jens Rohde

Forslag til direktiv
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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, det tilladte 
niveau for metalbaserede additiver i 
brændstoffer, de tilladte analysemetoder 
for brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, det tilladte niveau for 
metalbaserede additiver i brændstoffer, de 
tilladte analysemetoder for 
brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

Or. en

Ændringsforslag 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 

(18) For at muliggøre tilpasningen af 
direktiv 98/70/EF til den tekniske og 
videnskabelige udvikling bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
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artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, metoden til beregning af 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, det tilladte 
niveau for metalbaserede additiver i 
brændstoffer, de tilladte analysemetoder 
for brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedrørende 
mekanismen for overvågning og reduktion 
af drivhusgasemissioner, de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og 
de geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
diversitet, metoden til beregning og 
indberetning af vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser, det tilladte niveau for 
metalbaserede additiver i brændstoffer, de 
tilladte analysemetoder for 
brændstofspecifikationer og den tilladte 
damptryksafvigelse for benzin, der 
indeholder bioethanol.

Or. en

Ændringsforslag 127
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

der er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 128
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende listen over
avancerede biobrændstoffer, 
energiindholdet i transportbrændstoffer, 
kriterierne og de geografiske 
udstrækninger til at træffe afgørelse om 
græsarealer med høj biodiversitet og de 
metodologiske principper og værdier, der 
er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 129
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 130
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 

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

funktionsmåde vedrørende listen over
avancerede biobrændstoffer, 
energiindholdet i transportbrændstoffer, 
kriterierne og de geografiske 
udstrækninger til at træffe afgørelse om 
græsarealer med høj biodiversitet, metoden 
til beregning af emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen og 
de metodologiske principper og værdier, 
der er nødvendige for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. da

Ændringsforslag 131
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) For at muliggøre tilpasningen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling af 
direktiv 2009/28/EF bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende energiindholdet 
i transportbrændstoffer, kriterierne og de 
geografiske udstrækninger til at træffe 
afgørelse om græsarealer med høj 
biodiversitet og de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 133
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 134
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, hvilket kan omfatte, at der i 
bæredygtighedsordningen indføres faktorer 
for de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
forudsat at de anvendte modeller er 
robuste og pålidelige, så der kan gives en 
præcis og specifik værdi for de 
emissioner, som afledes af ILUC til de 
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forskellige typer afgrøder, der anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 135
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 136
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 

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

følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere.

Or. en

Begrundelse

Faktorer for de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen vil 
blive indført i bæredygtighedsordningen ved dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 137
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 138
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere. Kommissionen bør endvidere 
gennemgå afbødende foranstaltninger 
som brug af biprodukter,
udbytteforøgelse, produktionseffektivitet 
og planteavl på arealer, der er taget ud af 
drift.

Or. en

Ændringsforslag 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 

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

effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og overveje måder, 
hvorpå disse indvirkninger kan mindskes 
yderligere, hvilket bør omfatte
bæredygtighedskriterier, som skal 
overholdes for at fremme avancerede 
biobrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 142
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen i medfør af dette direktiv 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 143
Herbert Reul

Forslag til direktiv
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspert- og 
interessentniveau inklusive de berørte 
industrier. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 144
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau i træ-
og landbrugsindustrien. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 145
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 7a ændres således: 1. Artikel 7a ændres således:

-a) Stk. 2, litra a), affattes således:
a) 6 % senest den 31. december 2020. 
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne med henblik på denne 
reduktion opfylder følgende 
mellemliggende mål: 2 % senest den 31. 
december 2016 og 4 % senest den 31. 
december 2018.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til, at de frivillige mål i henhold til det eksisterende direktiv om 
brændstofkvalitet reelt set ikke har flyttet markedet i retning af mindre kulstofintensive 
brændstoffer, foreslås det i dette ændringsforslag at udskyde de mellemliggende mål på 2 % 
og 4 % i direktivet om brændstofkvalitet fra 2014 og 2017 til henholdsvis 2016 og 2018 og 
samtidig gøre dem obligatoriske for brændstofleverandører.

Ændringsforslag 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter 
litra c):
"For at nå det mål, der er omhandlet i 
direktiv 98/70/EF, artikel 7a, litra a) og 
b), sikrer medlemsstaterne, at det 
maksimale fælles bidrag fra leverandører 
af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker, 
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olieholdige afgrøder og andre 
energiafgrøder, der dyrkes på jord, ikke 
må være større end den energimængde, 
der svarer til det maksimale bidrag for 
energi, der er angivet i artikel 3, stk. 4, 
litra d) i direktiv 2009/28/EF."

Or. en

Ændringsforslag 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra –a (nyt)
2008/70/EF
Artikel 7 a – stk. 2 – sidste afsnit (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter 
litra c):
"For at nå det mål, der er omhandlet i 
første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at 
det maksimale bidrag fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af korn og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder eller energiafgrøder, 
ikke må være større end en 
energimængde, der svarer til 5 %, den 
skønnede andel ved udgangen af 2011, af 
det endelige forbrug af energi i 
transportsektoren i 2020."

Or. en

Ændringsforslag 148
Giles Chichester

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

a) Følgende indsættes som stk. 6: udgår
"6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, 
de produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. 
energienhed for biobrændstoffer, 
herunder de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er fastlagt i bilag V. 
Medlemsstaterne indberetter disse data til 
Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som stk. 6: udgår
"6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, 
de produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. 
energienhed for biobrændstoffer, 
herunder de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er fastlagt i bilag V. 
Medlemsstaterne indberetter disse data til 
Kommissionen."

Or. en
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Ændringsforslag 150
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som stk. 6: udgår
6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, 
de produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. 
energienhed for biobrændstoffer, 
herunder de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er fastlagt i bilag V. 
Medlemsstaterne indberetter disse data til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Ændringsforslag 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6



AM\933726DA.doc 87/184 PE510.481v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, de 
produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer, herunder de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, der er 
fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, de 
produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer, herunder de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, der er 
fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

Derudover er brændstofleverandører 
forpligtede til at indberette udviklingen 
med hensyn til at opfylde det obligatoriske 
mål på 3 % af målet om en andel på 10 % 
af energi fra vedvarende kilder i de 
enkelte medlemsstaters forbrug af 
transportenergi inden 2020 til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget. 
Leverandørerne dokumenterer, at 
biobrændstofferne fremstilles af de 
råmaterialer, som fremgår af listen i del A 
i bilag IX, samt vedvarende flydende og 
gasformige brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse. Medlemsstaterne 
indberetter disse oplysninger til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 152
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brændstofleverandørerne indberetter senest 
den 31. marts hvert år til den myndighed, 
medlemsstaten har udpeget, de 
produktionsveje, mængder og vugge til 

Brændstofleverandørerne indberetter senest 
den 31. marts hvert år til den myndighed, 
medlemsstaten har udpeget, og ifølge de 
bestemmelser, der skal udarbejdes med 
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grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer, herunder de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, der er 
fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

det formål at undgå tunge administrative 
procedurer, de produktionsveje, mængder 
og vugge til grav-drivhusgasemissioner pr. 
energienhed for biobrændstoffer, herunder 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, der 
er fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 153
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, de 
produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer, herunder de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, der er 
fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

6. Brændstofleverandørerne indberetter 
senest den 31. marts hvert år til den 
myndighed, medlemsstaten har udpeget, de 
produktionsveje, mængder og vugge til 
grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed 
for biobrændstoffer. Medlemsstaterne 
indberetter disse data til Kommissionen.

Or. da

Ændringsforslag 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 a – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 5, første afsnit, affattes 
indledningen således:

udgår

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a 
vedrørende især:"

Or. en

Ændringsforslag 155
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Uanset om råmaterialerne er dyrket 
på eller uden for Fællesskabets område, 
må energi fra biobrændstoffer kun tages i 
betragtning med henblik på formålene i 
artikel 7a, hvis de opfylder 
bæredygtighedskriterierne i stk. 2-6c i 
denne artikel.
Biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder samt andet 
celluloseholdigt nonfood-materiale eller 
lignocellulosemateriale end affald og 
restprodukter, som tages i betragtning i 
henhold til artikel 7a, må ikke være større 
end den energimængde, der er angivet i 
artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder."

Or. en
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Ændringsforslag 156
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 udgår andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

En sammenhængende bæredygtighedsforordning kræver, at avancerede biobrændstoffer skal 
være underlagt de samme bæredygtighedskriterier som konventionelle biobrændstoffer. For 
at sikre troværdigheden af bæredygtighedsordningerne skal der føres streng kontrol med alle 
biobrændstoffer. Konsekvensen af Kommissionens forslag vil være, at biobrændstoffer 
fremstillet af ubæredygtige råmaterialer navnlig fremmes. Undtagelser med hensyn til 
kravene om bæredygtighed for visse affaldstyper og reststoffer ville resultere i, at biodiesel 
fra palmeolieaffald så ville få støtte, selvom palmeolien er blevet produceret i regnskove, som 
er ryddet ulovligt. Det samme er tilfældet for anvendte madolier, som fremstilles på 
ubæredygtig vis. I disse tilfælde vil områder med betydelig biologisk diversitet, regnskove, 
flodenge og tørvemoser ikke blive beskyttet.

Ændringsforslag 157
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift ", hvis den 

2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
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fysiske produktion af biobrændstoffer har 
fundet sted.

produktion af biobrændstoffer har fundet 
sted.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer 
beregnes i overensstemmelse med 
artikel 7d, stk. 1.

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som 
følge af anvendelse af biobrændstoffer 
beregnes i overensstemmelse med 
artikel 7d, stk. 1.

Derudover beregnes besparelsen i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelse af de biobrændstoffer, der er 
angivet i bilag V, del A, i 
overensstemmelse med artikel 7d, stk. 1, 
kun for en mængde svarende til op til 5 % 
af brændstoflagerets samlede energi. Over 
5 % anses besparelsen i 
drivhusgasemissionerne for sådanne 
biobrændstoffer for at svare til de 
gennemsnitlige vugge til grav-
drivhusgasemissioner for fossile 
brændstoffer. 
For biobrændstoffer fremstillet af de 
råvarematerialer, som fremgår af bilag 
IX, del A, i direktiv 2009/28/EF, beregnes 
besparelsen i drivhusgasemissioner i 
overensstemmelse med artikel 7d, stk. 1, 
og deres bidrag til beregningen af den 
gennemsnitlige drivhusgasintensitet i 
brændstoflageret firedobles.
For biobrændstoffer fremstillet af de 
råvarematerialer, som fremgår af bilag 
IX, del B, beregnes besparelsen i 
drivhusgasemissioner i overensstemmelse 
med artikel 7d, stk. 1, og deres bidrag til 
beregningen af den gennemsnitlige 
drivhusgasintensitet i brændstoflageret 
fordobles.
For vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, beregnes besparelsen i 
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drivhusgasemissioner i overensstemmelse 
med artikel 7d, stk. 1, og deres bidrag til 
beregningen af den gennemsnitlige 
drivhusgasintensitet i brændstoflageret 
firedobles.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i direktivet om vedvarende energi og direktivet om brændstofkvalitet –
herunder politiske reaktioner på ILUC – bør være konsekvente og ensrettede. Fordelen ved 
lavere drivhusgasemissioner fra "konventionelle" biobrændstoffer i forbindelse med 
overholdelsen af målet om en reduktion på 6 % skal derfor kun tages i betragtning med op til 
5 % af deres kvote i brændstofpuljen, og fordelen ved andengenerationsbiobrændstoffer skal 
firedobles og fordobles.

Ændringsforslag 158
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er 
produceret i anlæg, som sættes i drift efter 
den 1. juli 2014. Et anlæg er "i drift ", 
hvis den fysiske produktion af 
biobrændstoffer har fundet sted.

Summen af direkte og indirekte 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være 
mindst 60 % og må ikke overstige 42 
gCO2eq/MJ.

Or. en

Begrundelse

De grænser for emissionsbesparelser, som er udtrykt relativt (i %) på samme måde som dem, 
Kommissionen har foreslået, giver ikke investorerne en tilstrækkelig garanti, eftersom 
basisscenariet kan ændres med tiden. I stedet er der ved fastlæggelse af en maksimal
emissionsværdi i absolutte tal som foreslået i dette ændringsforslag større sikkerhed for den 
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type investeringer, som industrien muligvis ønsker at fokusere på. Værdien 42 gCO2eq/MJ, 
som anvendes her, svarer til en emissionsbesparelse på 50 % i forhold til det nuværende 
basisscenarie.

Ændringsforslag 159
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift ", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer har 
fundet sted.

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som er i drift. Et anlæg er "i drift", 
hvis den fysiske produktion af 
biobrændstoffer har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 160
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift ", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer har 

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst
50 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer har fundet 
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fundet sted. sted.

Or. fr

Begrundelse

En minimumstærskel på 60 % er for høj og vil hæmme forskning og investeringer i 
nyskabende produktionsveje for avancerede biobrændstoffer, hvilket svækker 
industrialiseringspotentialet og dermed målet om at fremme en større markedsadgang for 
avancerede biobrændstoffer. 

Ændringsforslag 161
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er 
produceret i anlæg, som sættes i drift efter 
den 1. juli 2014. Et anlæg er "i drift ", hvis 
den fysiske produktion af biobrændstoffer 
har fundet sted.

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 %. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer har fundet 
sted.

Or. en

Ændringsforslag 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
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ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift ", hvis den 
fysiske produktion af biobrændstoffer har 
fundet sted.

ved anvendelse af biobrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1 omhandlede formål, skal være mindst 
60 % for biobrændstoffer, der er produceret 
i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2018. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer har fundet 
sted.

Or. ro

Ændringsforslag 163
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 164
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål
skal der i anlæg, der var i drift senest den 

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål
må summen af direkte og indirekte 
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1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 %
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
i anlæg, der var i drift senest den 1. juli 
2014, ikke overstige 54 gCO2eq/MJ frem 
til den 31. december 2016 og 42 
gCO2eq/MJ fra den 1. januar 2017. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Ved fastlæggelse af en maksimal emissionsværdi i absolutte tal som foreslået i dette 
ændringsforslag er der større sikkerhed for den type investeringer, som industrien muligvis 
ønsker at fokusere på. Værdien 54 og 42 gCO2eq/MJ , som anvendes her, svarer til en 
emissionsbesparelse på omkring 35 % og 50 %. Der er ingen grund til at skubbe kravet om 50 
% inden 2017 med et år, som Kommissionen har foreslået.

Ændringsforslag 165
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 %
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den
31. december 2013, ved anvendelse af 
biobrændstoffer opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 45 %
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 60 % fra og med den 1. januar 
2018.

Or. en

Ændringsforslag 166
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
afsnit, litra c)."

Or. en

Ændringsforslag 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 b – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
afsnit, litra c)."

Or. en

Ændringsforslag 168
Claude Turmes
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 4a indsættes:
"4. De biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler fra lande eller regioner, 
hvor emissioner fra ændringer i 
arealanvendelse udgør over 35 % af 
emissionerne fra fossile brændstoffer (30 
g CO2eq / MJ) beregnet for hele landet 
eller regionen i overensstemmelse med 
punkt 7 i del C i bilag IV, skal ikke tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål."

Or. en

Ændringsforslag 169
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende stk. 5a indsættes:
Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
må ikke fremstilles af affald, medmindre 
det uafhængigt verificeres, at de 
overholder affaldshierarkiet, nemlig 
forebyggelse, forberedelse med henblik på 
genbrug og genanvendelse inden 
energiudnyttelse som fastlagt i direktiv 
2008/98/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 170
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra affald, medmindre det 
uafhængigt kontrolleres og godkendes, at 
de overholder affaldshierarkiet i artikel 4 
i direktiv 2008/98/EF, nemlig 
forebyggelse, forberedelse med henblik på 
genbrug og genanvendelse inden 
energiudnyttelse.
I denne henseende tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25, litra b), vedrørende 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
uafhængig kontrol og godkendelse. De 
nærmere vilkår vedtages senest den [1. 
januar 2016]."

Or. en

Begrundelse

Affald bør være underlagt affaldshierarkiet i artikel 4 i affaldsrammedirektivet –
forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse inden energiudnyttelse 
– og uafhængig kontrol og godkendelse af overholdelsen for at forebygge svig.

Ændringsforslag 171
Jens Rohde



PE510.481v01-00 100/184 AM\933726DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 5a indsættes: 
"5a. Råmaterialer, der anvendes til at 
fremstille biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, bør ikke tages i betragtning 
med henblik på de i artikel 7a, stk. 2, litra 
a), b) og c), omhandlede formål, hvis 
arealanvendelsen i henhold til stk. 4 og 5 
er ændret betydeligt i det år, hvor 
råmaterialerne er produceret.":

Or. en

Begrundelse

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Ændringsforslag 172
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
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biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, 
skal fremstilles af råmaterialer, som er 
produceret ved hjælp af bæredygtige 
arealforvaltningspraksisser, der 
bibeholder eller øger kulstoflagre i 
økosystemer, sikrer biodiversiteten og 
beskytter jordens fertilitet og indhold af 
organisk kulstof, undgår jorderosion, 
fremmer bevarelse af vandressourcer og 
indvirker minimalt på 
vandtilgængelighed, kvalitet, 
næringsstoffer og mineralbalancer."

Or. en

Ændringsforslag 173
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) I afsnit 7 ændres det første punktum i 
det andet underafsnit som følger: 
"Kommissionen aflægger hvert andet år 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på den sociale 
bæredygtighed i Fællesskabet og i 
tredjelande, om 
biobrændstofproduktionens bidrag til at 
nedbringe EU's mangel på vegetabilske 
proteiner og om indvirkningen af 
Fællesskabets biobrændstofpolitik på 
udbuddet af fødevarer til overkommelige 
priser, især for befolkningen i 
udviklingslandene, og andre generelle 
udviklingsspørgsmål."

Or. nl
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Ændringsforslag 174
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Justering af beregningsmetoden, så der tages hensyn til ILUC-skøn i overensstemmelse med 
det nyligt foreslåede bilag V i direktivet om brændstofkvalitet.

Ændringsforslag 175
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende korrektionen af de 
skønnede typiske værdier og 
standardværdier i bilag IV, del B og E.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 177
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 

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

Or. en

Ændringsforslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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lignocellulosemateriale.

Or. ro

Ændringsforslag 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 180
Gaston Franco

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

De delegerede retsakter kan være berettigede med henblik på at tilpasse bilag V til den 
tekniske og videnskabelige udvikling. For ikke at skabe usikkerhed og dermed hæmme 
investeringerne bør det imidlertid understreges, at de planlagte foranstaltninger under alle 
omstændigheder har til formål at fremme FoU i medlemsstaterne og at tilfredsstille markedets 
behov.

Ændringsforslag 181
António Fernando Correia de Campos

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

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

6. Kommissionen rapporterer senest den
31. december og derefter hvert andet år 
om den tekniske og videnskabelige 
udvikling vedrørende vurderingen af
værdier for afgrødegrupper ved indirekte 
ændringer i arealanvendelsen. Rapporten 
ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et 
forslag om at tilpasse bilag VIII til den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, at revidere de foreslåede 
værdier for afgrødegrupper ved indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, indføre nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), at 
tilføje yderligere værdier, hvis der kommer 
nye biobrændstofsråmaterialer på 
markedet, og udvikle faktorer for 
råmaterialer af celluloseholdigt nonfood-
materiale og lignocellulosemateriale.

Or. en

Ændringsforslag 182
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1, litra a), affattes således:
a) hvor en standardværdi for besparelse i 
drivhusgasemissionen for den 
pågældende produktionsvej er fastlagt i 
del A eller B i bilag V, og hvor værdien 
for de pågældende biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler beregnet i henhold 
til bilag V, del C, punkt 7, og del A i bilag 
V er lig med eller mindre end nul, ved at 
anvende denne standardværdi
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at drivhusgasemissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelse tages i betragtning, når det skal besluttes, om de overholder kriterierne for 
drivhusgasbesparelser i direktiv 98/70/EF.

Ændringsforslag 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 10a vedrørende tilpasningen af 
bilag IV til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."

Or. en

Ændringsforslag 184
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
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til artikel 10a vedrørende tilpasningen af 
bilag IV til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."

Or. en

Ændringsforslag 185
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7 d – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 10a vedrørende tilpasningen af
bilag IV til den tekniske og videnskabelige
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier for 
yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C.

Kommissionen stiller endvidere, hvor det 
er relevant, forslag om at tilpasse bilag IV 
til den bedste tilgængelige videnskabelige
dokumentation, bl.a. ved tilføjelse af 
værdier for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C.

Or. en

Ændringsforslag 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Artikel 10, stk. 1, affattes således: udgår
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"1. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 10a vedrørende tilpasningen til 
den tekniske og videnskabelige udvikling 
af de tilladte analysemetoder, der er 
omhandlet i bilag I, II og III."

Or. en

Ændringsforslag 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Som artikel 10a indsættes: udgår
"Artikel 10
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, 
stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.
3. Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, 
andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, 
artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
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gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en

Ændringsforslag 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a (ny) – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a (ny) – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 
og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 98/70/EF
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Artikel 11, stk. 4, udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 192
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2, litra k), foretages følgende 
ændringer:
k) "støtteordning": enhver form for 
instrument, ordning eller mekanisme, som 
en medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater anvender, og som fremmer 
brugen af energi fra vedvarende 
energikilder (VE) ved enten at mindske 
omkostningerne ved denne energi, at øge 
den pris, den kan sælges til, eller ved 
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gennem indførelse af en VE-forpligtelse 
eller på anden måde at øge den mængde 
af denne energiform, der købes. Dette 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
investeringsstøtte, skattefritagelse eller -
nedsættelse, skatterefusion, 
støtteordninger for VE-forpligtelse, 
herunder anvendelse af grønne 
certifikater, og direkte prisstøtte, herunder 
afregningstariffer og præmieudbetalinger. 
Støtteordningerne må ikke skabe 
konkurrenceforvridninger på 
råvaremarkederne i andre 
industrisektorer, der traditionelt anvender 
den samme råvare

Or. fr

Ændringsforslag 193
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 indsættes følgende som litra 
oa):
"oa). "avancerede biobrændstoffer": 
biologisk materiale, for hvilket relevante 
alternative anvendelser er forbundet med 
betydelige emissioner af metan eller 
lattergas, uden at der genereres brugbar 
energi, som defineret i bilag IX. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b med 
henblik på tilpasning af denne definition 
til den videnskabelige og tekniske 
udvikling."

Or. sv
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Begrundelse

For at skabe incitament til, at markederne skal udvikle avancerede biobrændstoffer.

Ændringsforslag 194
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – nr. 1 (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oa) Avancerede biobrændstofteknologier 
er biobrændstoffer, der typisk fremstilles 
af nonfood-/foderråmaterialer som affald 
og restprodukter (dvs. halmstrå, 
kommunalt affald), nonfood-afgrøder 
(dvs. græs, elefantgræs) og alger. De 
fleste teknologier er på pilotstadiet eller 
under teknologisk udvikling."

Or. en

Ændringsforslag 195
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 196
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til den enkelte medlemsstat at beslutte, i hvilken sektor af økonomien de 
ønsker at gribe ind for at nå det overordnede mål i henhold til direktivet om vedvarende 
energi.

Ændringsforslag 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 198
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

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 vegetabilsk olie og 
ethanol fra sukker, korn eller andre 
stivelsesrige afgrøder, ikke være større end 
den energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 3, 
stk. 4, litra d).

Or. fr

Begrundelse

Biobrændstofferne virker som en løftestang for innovationen inden for områderne 
bioteknologi og plantekemi. Derfor bør FoU fremmes inden for samtlige sektorer med stort 
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potentiale, herunder gæringsindustrien.

Ændringsforslag 199
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

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 samt andet 
celluloseholdigt nonfood-materiale eller 
lignocellulosemateriale end affald eller 
restprodukter, ikke være større end den 
energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 3, 
stk. 4, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 200
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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 olieholdige afgrøder, 
ikke være større end 4 % af de 10 % som 
fastsat, der er angivet i artikel 3, stk. 4, 
litra d).
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maksimale bidrag, der er angivet i artikel 
3, stk. 4, litra d).

Or. sv

Begrundelse

Når de afgrøder, som er omfattet af loftet, bliver færre, sænkes loftet.

Ændringsforslag 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

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, olieholdige 
afgrøder og andre energiafgrøder, der 
dyrkes på jord, ikke være større end den 
energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 3, 
stk. 4, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå det mål, der er omhandlet i første 
afsnit, må det maksimale fælles bidrag fra 

For at nå det mål, der er omhandlet i første 
afsnit, må det maksimale fælles bidrag fra 
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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).

biobrændstoffer og flydende biobrændsler
fra korn og andre stivelsesrige afgrøder, 
sukker og olieholdige afgrøder eller 
energiafgrøder, ikke være større end den 
energimængde, der svarer til det 
maksimale bidrag, der er angivet i artikel 3, 
stk. 4, litra d).

Or. en

Begrundelse

Grænsen for biobrændstoffer, som er fremstillet af fødevareafgrøder og energiafgrøder bør 
for at være effektiv tælle med i begge mål i direktiv 2009/28/EF og direktiv 98/70/EF. Denne 
begrænsning bør sikre, at EU's mål og subsidier ikke fremmer flere negative virkninger som 
følge af konflikten mellem brændstoffer og fødevarer.

Ændringsforslag 203
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 1 indsættes følgende nye afsnit:
"Senest den 31. december 2014 
fastlægger Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter regler for at undtage 
de biobrændstoffer, der er fremstillet af 
specifikke kornsorter og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, som anvender 
tilstrækkelige ILUC-afbødende 
foranstaltninger i deres fremstilling til at 
kompensere for deres ILUC-faktorer, fra 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, litra d). 
Disse afbødende foranstaltninger kan 
omfatte brug af biprodukter og 
produktionseffektivitet, forudsat at de 
overholder kriterierne i artikel 17, stk. 2, i 
dette direktiv."
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Or. en

Begrundelse

Biobrændstoffer af første generation, der fremstilles af fødevareafgrøder, kan mindske deres 
ILUC-emissioner og overholde grænserne for drivhusgasemissioner i direktiv 2009/28/EF 
ved hjælp af afbødende foranstaltninger som anvendelse af biprodukter. Kommissionen bør 
fastsætte regler for undtagelse af sådanne bæredygtige biobrændstoffer.

Ændringsforslag 204
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 1 indsættes følgende nye afsnit:
"Senest den 31. december 2014 
fastlægger Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter regler for at undtage 
de biobrændstoffer, der er fremstillet af 
specifikke kornsorter og andre 
stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, som anvender 
ILUC-afbødende foranstaltninger som 
brug af biprodukter, udbytteforøgelse, 
produktionseffektivitet og planteavl på 
arealer, der er taget ud af drift, fra 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, litra d), 
såfremt de overholder kriterierne i artikel 
17, stk. 2, i dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Biobrændstoffer af første generation, der fremstilles af fødevareafgrøder, kan mindske deres 
ILUC-emissioner og overholde grænserne for drivhusgasemissioner i direktiv 2009/28/EF 
ved hjælp af afbødende foranstaltninger som anvendelse af biprodukter. Kommissionen bør 
fastsætte regler for undtagelse af sådanne bæredygtige biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 205
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra b a (nyt)
2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 1 tilføjes følgende som tredje 
afsnit:
"Avancerede biobrændstoffer skal udgøre 
mindst 3 % af det endelige energiforbrug 
inden for transport i 2020."

Or. sv

Begrundelse

For at skabe et kraftigt incitament til, at markederne skal gå over til avancerede 
biobrændstoffer, opstiller vi et håndgribeligt mål for at fremme en bæredygtig 
biobrændstofstrategi i Europa.

Ændringsforslag 206
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Følgende afsnit indsættes efter første 
afsnit:
"I 2020 skal mindst 3 % af det endelig 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede biobrændstoffer.
I 2025 skal mindst 5 % af det endelig 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. da
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Begrundelse

Indsættes efter første afsnit som ændringsforslag til ordfører Vidal-Quadras eget 
ændringsforslag til Kommissionens forslag i Artikel 2 - nr. 2 - litra c - nr. - i,

Ændringsforslag 207
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Første afsnit affattes således:
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 energi 
fra vedvarende kilder i benzin i 2020 er 
mindst 20 % af det endelige energiforbrug 
af benzin i den pågældende medlemsstat."

Or. en

Ændringsforslag 208
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Efter første afsnit tilføjes følgende nye 
stykke:
"Hver medlemsstat sikrer, at andelen af 
elektricitet fra vedvarende energikilder 
inden for alle former for transport udgør 
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mindst 2 % af medlemsstatens endelige 
energiforbrug inden for transport i den 
pågældende medlemsstat i 2020."

Or. en

Ændringsforslag 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Efter første afsnit tilføjes følgende 
afsnit:
"I 2020 skal mindst 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. en

Ændringsforslag 210
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Litra a) affattes således:
"a) Ved beregningen af nævneren, dvs. 80 
% af det samlede energiforbrug på 
transportområdet i 2010, jf. første afsnit, 
tages kun benzin, diesel og 
biobrændstoffer forbrugt inden for 
jernbane- og vejtransport og elektricitet i 
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betragtning."

Or. en

Ændringsforslag 211
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"En energimængde svarende til 
medlemsstaternes energieffektivitet og 
energibesparelsesforanstaltninger skal 
ligeledes tages i betragtning, idet denne
bestemmelse ikke berører artikel 17, stk. 1, 
litra a), og artikel 3, stk. 4, litra d)."

Or. en

Ændringsforslag 212
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 213
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Litra c) affattes således:
"c) Ved beregningen af bidraget fra 
elektricitet, der er produceret fra 
vedvarende energikilder og forbrugt i alle 
typer elkøretøjer, jf. litra a) og b), kan 
medlemsstaterne vælge at anvende enten 
den gennemsnitlige andel af elektricitet 
fra vedvarende energikilder i 
Fællesskabet eller andelen af elektricitet 
fra vedvarende energikilder i den 
pågældende medlemsstat, målt to år inden 
det pågældende år. Ved beregningen af 
mængden af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som er forbrugt i alle typer 
elkøretøjer, anses dette forbrug desuden 
for at være fem gange energiindholdet af 
inputtet af elektricitet fra vedvarende 
energikilder."

Or. en

Begrundelse

Brugen af elektricitet fra vedvarende energikilder i alle former for transport med elkøretøjer 
kan bidrage til en mere bæredygtig transportsektor. Elkøretøjer kan tilbyde løsninger på 
udfordringerne inden for transportsektoren, da de er betydeligt mere energieffektive end 
køretøjer med forbrændingsmotorer. Elkøretøjer spiller samtidig en vigtig rolle i andre 
sektorer inden for vedvarende energi, da de giver mulighed for eloplagring.

Ændringsforslag 214
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Litra c) affattes således:
"c) Ved beregningen af mængden af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
som er forbrugt i elkøretøjer til 
vejtransport, anses dette forbrug for at 
være fem gange energiindholdet af 
inputtet af elektricitet fra vedvarende 
energikilder."

Or. en

Ændringsforslag 215
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 217
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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, der er 
anført i bilag IX, mindst udgøre 2 % af det 
endelige energiforbrug inden for transport i 
2020, og

ii) andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af fødevareafgrøder, 
mindst udgøre 8 % af det endelige 
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energiforbrug.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af en begrænsning på 5 % for førstegenerationsbiobrændstoffer vil bringe det mål 
i fare, som er fastsat i direktiv 2009/28/EF, ifølge hvilket andelen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for transport i 2020 svarer til mindst 10 % af det endelige energiforbrug. 
Avancerede biobrændstoffer befinder sig endnu i udviklingsfasen og vil ikke være 
konkurrencedygtige på markedet inden for dette årti. Derfor er der behov for den særlige 
ordning med en andel på 2 %.

Ændringsforslag 218
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 7,5 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020. Andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder og sukker, 
skal udgøre 8 % af det endelige 
energiforbrug i benzin i 2020.

Or. en

Begrundelse

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
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and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Ændringsforslag 219
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder samt afgrøder fra 
andet celluloseholdigt nonfood-materiale 
eller lignocellulosemateriale end affald og 
restprodukter, ikke overstige 4 % (den 
skønnede andel ved udgangen af 2011) af 
det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 220
Gaston Franco

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

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

korn eller andre stivelsesrige afgrøder, ikke 
overstige 5 % (den skønnede andel ved 
udgangen af 2011) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Or. fr

Begrundelse

FoU bør derfor fremmes inden for samtlige sektorer med stort potentiale, enten via ordningen 
med energiindhold eller ved at opstille undermål for iblanding, som giver investorerne en 
synlighed og aktivitet, alt efter sektorernes modenhed.

Ændringsforslag 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af
fødevareafgrøder og energiafgrøder, ikke
overstige 5 % (den skønnede andel ved 
udgangen af 2011) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Or. en

Begrundelse

For at løse konkurrencen mellem fødevarer og brændstof som følge af biobrændstofpolitikker 
og reducere virkningen for anvendelsen af jord og vand, bør begrænsningen på 5 % for 
konventionelle biobrændstoffer ikke kun gælde fødevareafgrøder, men også energiafgrøder 
(eller nonfood-afgrøder). For effektivt at begrænse forbruget af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler fremstillet på jord bør der ikke ydes økonomisk eller anden støtte til 
produktionen heraf ud over de grænser, der er fastsat i dette forslag.
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Ændringsforslag 222
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 3 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Kommissionens oprindelige forslag ikke søger at lægge loft over 
førstegenerationsbiobrændstoffer inden 2020 og heller ikke sender det rigtige signal til 
investorerne, har dette ændringsforslag derimod til hensigt at fremme innovation og sende et 
signal om, at de fødevarebaserede biobrændstoffer gradvist skal erstattes af andre
transporttiltag og brændstoffer. Brugen af fødevarebaserede brændstoffer bør derfor 
reduceres gradvist fra 4,7 % i dag (2010) til 3 % inden for transportsektoren i 2020.

Ændringsforslag 223
Kent Johansson

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

d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 3 % 
(den skønnede andel ved udgangen af 
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(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020.

2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020.

Or. en

Begrundelse

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Ændringsforslag 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra
avancerede biobrændstoffer ikke være 
mindre end 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 225
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker,
olieholdige afgrøder og andre 
energiafgrøder, der er dyrket på jord, ikke 
overstige 5 % (den skønnede andel ved 
udgangen af 2011) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.

Energi fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler må ikke overstige bidragene 
i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 226
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – 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 må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 4 % af 
det endelige energiforbrug inden for 
transport i 2020.

Or. sv

Begrundelse

Her lader vi ethanolen undslippe femprocentsgrænsen.
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Ændringsforslag 227
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) Som litra da) indsættes følgende:
"da) Andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer opført i Bilag IX, skal 
udgøre mindst 2,5 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020, 
og andelen af energi fra biobrændstoffer, 
der er fremstillet af afgrøder, må ikke 
overstige 7,5 % af det endelige 
energiforbrug, både i benzin og diesel i 
2020."

Or. en

Ændringsforslag 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) Som litra da) indsættes følgende:
"da) Andelen af energi fra vedvarende 
energikilder opretholdes af 
medlemsstaterne på mindst samme 
niveau, som er fastsat i første afsnit, i 
årene efter 2020."

Or. en



AM\933726DA.doc 137/184 PE510.481v01-00

DA

Ændringsforslag 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som stk. 4a:
"4a) For at nå målene i stk. 4 i denne 
artikel skal hver medlemsstat reducere 
deres energiforbrug med mindst 15 % 
sammenlignet med vejtransporten i 2008.
Hver medlemsstat offentliggør og 
tilsender Kommissionen et år efter 
vedtagelsen og senest den [et år efter dette 
direktivs ikrafttræden] et 
prognosedokument med angivelse af, 
hvilke foranstaltninger og handlinger de 
agter at træffe for at overholde denne 
bestemmelse."

Or. en

Ændringsforslag 230
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stk. 4a indsættes:
"4a. Kommissionen afgiver inden [et år 
efter dette direktivs ikrafttræden] 
henstillinger om, hvilke yderligere 
foranstaltninger medlemsstaten kan 
træffe for at fremme og tilskynde til 
energieffektivitet og energibesparelser 
inden for transport. Henstillingerne skal 
omfatte vurderinger af, hvilken mængde 
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energi der kan spares ved at gennemføre 
de enkelte foranstaltninger. 
Energimængden svarende til de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
gennemført, tages i betragtning ved 
beregningen i henhold til litra b)."

Or. en

Ændringsforslag 231
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stk. 4a indsættes:
"4a) Medlemsstaterne kan helt eller 
delvist nå deres andel af energi fra 
biobrændstoffer fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder og andre 
energiafgrøder dyrket på jord ved at øge 
anvendelsen af vedvarende energikilder 
fra vind-, sol-, jordvarme- og 
tidevandsenergi, som ikke er biomasse, 
såfremt de supplerer prognoserne i deres 
nationale handlingsplaner for vedvarende 
energi, jf. artikel 4, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 232
Sabine Wils

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

2a. Efter artikel 4, stk. 3, litra b), 
indsættes følgende afsnit:
"Hver medlemsstat offentliggør og 
tilsender Kommissionen senest den [et år 
efter dette direktivs ikrafttræden] et 
prognosedokument med angivelse af, 
hvilke yderligere foranstaltninger de agter 
at træffe i overensstemmelse med artikel 
3, stk. 5."

Or. en

Ændringsforslag 233
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 234
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold 
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold 
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. lv

Ændringsforslag 235
Bendt Bendtsen

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

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. da

Ændringsforslag 236
Angelika Niebler

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

iii) Følgende litra e) tilføjes: udgår
"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).
Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. de

Begrundelse

Flerdobbelte medregninger er statistisk set vanskelige, fordi de fører til "virtuelle" 
biobrændstoffer og dermed skaber tvivl om EU's 2020-klimamål. Kommissionens forslag 
vildleder offentligheden om det faktiske bidrag fra avancerede biobrændstoffer, som kun 
udgør en fjerdedel af det tilsyneladende volumen. Flerdobbelte medregninger vil derfor føre 
til en stigning i anvendelsen af fossile brændstoffer inden for EU's transportsektor.

Ændringsforslag 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra:
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold

Biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, bidrager med 3 % af målet på en 
andel på 10 % af energi fra vedvarende 
kilder i de enkelte medlemsstaters forbrug 
af transportenergi inden 2020.
I 2016 skal medlemsstaterne 
dokumentere, at 0,5 % at målet om, at 10 
% af energien fra vedvarende energikiler i 
de enkelte medlemsstaters forbrug af 
transportenergi består af biobrændstoffer 
fremstillet af de råmaterialer, som er 
anført i del A i bilag IX, og vedvarende 
flydende og gasformige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, er 
opfyldt."

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af del A i bilag IX.

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."
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Or. en

Ændringsforslag 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra: Fra 2018 sættes bidraget fra
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i bilag IX, som 
viser sig at overholde 
bæredygtighedskriterier i betragtning 7, til 
to eller fire gange deres energiindhold. En 
forudgående videnskabelig vurdering af 
deres reelle bæredygtighed indarbejdes i 
rapporten fra Kommissionen ved 
udgangen af 2017 i henhold til artikel 3 i 
dette forslag.

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i bilag 
IX.

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. en

Begrundelse

Den flerdobbelte medregning af avancerede biobrændstoffer uden forudgående vurdering af 
deres fordele risikerer at fremme et marked, hvis bæredygtighed fortsat er uvis. 
Kommissionen anmodes derfor om inden udgangen af 2017 at gennemføre en specifik analyse 
og vurdering af de avancerede biobrændstoffers fordele for kun at fremme de avancerede 
biobrændstoffer, som sikrer miljømæssig og social bæredygtighed samt overholdelse af 
affaldshierarkiet og den mest effektive udnyttelse af ressourcer.

Ændringsforslag 239
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) Bidraget fra: I 2020 skal mindst 4 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport 
opfyldes af elkøretøjer i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 4, litra c), og energi fra 
avancerede biobrændstoffer i henhold til 
bilag XI.

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.
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Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af kategorierne i) til 
iii).

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med henblik 
på at blive omfattet af det forrige afsnit.

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX."

Or. en

Begrundelse

Flerdobbelt medregning betyder i realiteten ikke, at målene i direktiv 20009/28/EF nås, 
eftersom de nødvendige mængder for at opfylde kravet reelt ikke produceres, hvilket kan føre 
til en stigning i anvendelsen af fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 240
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Bidraget fra: udgår
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
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energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 241
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Bidraget fra: udgår
i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold
ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold
iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 242
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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 

udgår
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energiindhold.

Or. en

Begrundelse

Artikel 1 i direktivet om vedvarende energi "fastlægger 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 243
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ingen 
råmaterialer forsætligt ændres med 
henblik på at blive omfattet af 
kategorierne i) til iii).

Materialer, som bevidst er ændret, så de 
tæller som affald, omfattes ikke af 
kategorierne i) til iii). Medlemsstaterne 
sikrer, at der træffes passende 
foranstaltninger, såfremt der konstateres 
svig.

Or. en

Ændringsforslag 244
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2020 skal mindst 1 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra biobrændstoffer, som er 
fremstillet af lignocellulosematerialer.
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Or. fr

Ændringsforslag 245
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2020 skal mindst 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra biobrændstoffer, som er 
fremstillet af de råmaterialer, der står 
opført i bilag IX, del A.

Or. fr

Ændringsforslag 246
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2020 skal mindst 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede biobrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 247
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foreslår Europa-
Parlamentet og Rådet harmoniserede 
løsninger på problemet med 
dobbelttælling, som skyldes forkert 
anvendelse af de i litra e) opstillede 
kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 248
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 98/70/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX.

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. Denne 
tilpasning skal i videst muligt omfang tage 
højde for de investeringer, 
virksomhederne har foretaget i 
overensstemmelse med den nugældende 
lovgivning, og for, at det er nødvendigt for 
virksomhederne at få et 
investeringsafkast. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25b vedrørende listen over 
råmaterialer i bilag IX.

Or. fr
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Ændringsforslag 249
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX.

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX, under forudsætning af at de fremmer 
forskning i og udvikling af innovative 
teknologier i medlemsstaterne og tager 
højde for den nødvendige forbedring af 
forsyningssikkerheden for 
dieselbrændstoffer.

Or. fr

Ændringsforslag 250
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Som litra ea) indsættes følgende:
ea) Ved beregningen af bidraget fra 
elektricitet, der produceres fra vedvarende 
energikilder og forbruges i alle typer 
jernbanetransport, jf. litra a) og b), kan 
medlemsstaterne vælge at anvende enten 
den gennemsnitlige andel af elektricitet 
fra vedvarende energikilder i 
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Fællesskabet eller andelen af elektricitet 
fra vedvarende energikilder i den 
pågældende medlemsstat. Ved 
beregningen af mængden af elektricitet 
fra vedvarende energikilder, som 
forbruges i alle former for 
jernbanetransport, anses dette forbrug 
desuden for at være 2,5 gange 
energiindholdet af inputtet af elektricitet 
fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilskyndes til brug af elektricitet fra vedvarende energikilder i jernbanesektoren, og 
den højere energieffektivitet bør afspejles.

Ændringsforslag 251
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stk. 4a indsættes:
"4a. Kommissionen afgiver senest [et år 
efter dette direktivs ikrafttræden] 
henstillinger om, hvilke yderligere 
foranstaltninger medlemsstaten kan 
træffe for at fremme og tilskynde til 
energieffektivitet og energibesparelser 
inden for transport. Henstillingerne skal 
omfatte vurderinger af, hvilken mængde 
energi der kan spares ved at gennemføre 
de enkelte foranstaltninger. 
Energimængden svarende til de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
gennemført, tages i betragtning ved 
beregningen i henhold til litra b)."

Or. en
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Ændringsforslag 252
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Første afsnit affattes således:
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 energi 
fra vedvarende kilder i benzin i 2020 er 
mindst 10 % af det endelige energiforbrug 
af benzin i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 253
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) I artikel 4 indsættes som stk. 3a:
"3a. Hver medlemsstat offentliggør og 
tilsender Kommissionen senest [et år efter 
dette direktivs ikrafttræden] et 
prognosedokument med angivelse af, 
hvilke yderligere foranstaltninger de agter
at træffe i overensstemmelse med artikel 
3, stk. 4a."

Or. en
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Ændringsforslag 254
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:
"3b. Medlemsstaterne offentliggør og 
tilsender Kommissionen senest [et år efter 
dette direktivs ikrafttræden] et 
prognosedokument med angivelse af, 
hvilke foranstaltninger de agter at træffe 
for at opfylde målet i artikel 3, stk. 4, 
første afsnit."

Or. en

Ændringsforslag 255
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 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. 2-6:
a) måling af overholdelse af kravene i 
dette direktiv vedrørende nationale mål
b) måling af overholdelse af VE-
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forpligtelse
c) berettigelse til finansiel støtte til 
forbrug af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler.

Or. en

Begrundelse

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Ændringsforslag 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I slutningen af stk. 1 indsættes 
følgende afsnit:
"Energi fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af korn og 
andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder eller fra 
energiafgrøder, som tages i betragtning 
med henblik på de i litra a), b) og c) 
omhandlede formål, må ikke overstige 
5 % (den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020."

Or. en
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Ændringsforslag 257
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i alle
anlæg, som er i drift. Et anlæg er "i drift", 
hvis den fysiske produktion af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 258
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2018. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.
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Or. ro

Ændringsforslag 259
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 %. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 260
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 

Den besparelse i drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst
50 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
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produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

Or. fr

Begrundelse

En minimumstærskel på 60 % er for høj og vil hæmme forskning og investeringer i 
nyskabende produktionsveje for avancerede biobrændstoffer, hvilket svækker 
industrialiseringspotentialet og dermed mulighederne for at afhjælpe klimaændringerne ved 
at iblande biobrændstoffer. 

Ændringsforslag 261
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den besparelse i drivhusgasemissionerne
ved anvendelse af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på de i stk. 1 
omhandlede formål, skal være på mindst 
60 % for biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er produceret i anlæg, 
som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler har fundet sted.

Summen af direkte og indirekte 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 60 % og må ikke overstige 42 
gCO2eq/MJ.

Or. en

Begrundelse

De grænser for emissionsbesparelser, som er udtrykt relativt (i %) på samme måde som dem. 
Kommissionen har foreslået, giver ikke investorerne en tilstrækkelig garanti, eftersom 
basisscenariet kan ændres med tiden. I stedet er der ved fastlæggelse af en maksimal
emissionsværdi i absolutte tal som foreslået i dette ændringsforslag større sikkerhed for den 
type investeringer, som industrien muligvis ønsker at fokusere på.
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Ændringsforslag 262
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 % 
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 263
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i 
drivhusgasemissionerne på mindst 35 %
frem til den 31. december 2017 og på 
mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål
må summen af direkte og indirekte 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
i anlæg, der var i drift senest den 1. juli 
2014, ikke overstige 54 gCO2eq/MJ frem 
til den 31. december 2016 og 42 
gCO2eq/MJ fra den 1. januar 2017. Et 
anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler har fundet sted.

Or. en
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Begrundelse

Ved fastlæggelse af en maksimal emissionsværdi i absolutte tal som foreslået i dette 
ændringsforslag er der større sikkerhed for den type investeringer, som industrien muligvis 
ønsker at fokusere på. Værdien 54 og 42 gCO2eq/MJ , som anvendes her, svarer til en 
emissionsbesparelse på omkring 35 % og 50 %. Der er ingen grund til at skubbe det 
eksisterende krav om 2017 med et år, som Kommissionen har foreslået.

Ændringsforslag 264
Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i drivhusgasemissionerne 
på mindst 35 % frem til den 31. december 
2017 og på mindst 50 % fra den 1. januar 
2018.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den
31. december 2013, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i drivhusgasemissionerne 
på mindst 45 % frem til den 31. december 
2017 og på mindst 60 % fra og med den 1. 
januar 2018.

Or. en

Ændringsforslag 265
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i drivhusgasemissionerne 

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål 
skal der i anlæg, der var i drift senest den 
1. juli 2014, ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
opnås besparelser i drivhusgasemissionerne 
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på mindst 35 % frem til den 31. december 
2017 og på mindst 50 % fra den 1. januar 
2018.

på mindst 35 % frem til den 31. december 
2017 og på mindst 45 % fra den 1. januar 
2018.

Or. ro

Ændringsforslag 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
afsnit, litra c)."

Or. en

Ændringsforslag 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende kriterier og geografiske 
udstrækninger for at afgøre, hvilke 
græsarealer der er omfattet af første 
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afsnit, litra c)."

Or. en

Ændringsforslag 268
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stk. 4a indsættes:
"4a. Der skal ikke tages hensyn til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
fra lande eller regioner, hvor emissioner 
fra ændringer i arealanvendelse udgør 
over 35 % af emissionerne fra fossile 
brændsler (30 g CO2eq/MJ) beregnet for 
hele landet eller regionen i 
overensstemmelse med punkt 7 i del C i 
bilag V, med hensyn til de formål, som er 
nævnt i stk. 1, litra a), b) og c)."

Or. en

Ændringsforslag 269
Fiona Hall

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) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
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omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra affald, medmindre det 
uafhængigt verificeres og bekræftes, at de 
overholder affaldshierarkiet i artikel 4 i 
direktiv 2008/98/EF, nemlig forebyggelse, 
forberedelse med henblik på genbrug og 
genanvendelse inden energiudnyttelse.
I denne henseende tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25, litra b), vedrørende 
fastlæggelse af de nærmere vilkår for 
uafhængig kontrol og godkendelse. De 
nærmere vilkår vedtages senest den [1. 
januar 2016]."

Or. en

Begrundelse

Affald bør være underlagt affaldshierarkiet i artikel 4 i affaldsrammedirektivet –
forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse inden energiudnyttelse 
– og uafhængig kontrol og godkendelse af overholdelsen for at forebygge svig.

Ændringsforslag 270
Jens Rohde

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) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Råmaterialer, der anvendes til at 
fremstille biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, bør ikke tages i betragtning 
med henblik på de i artikel 7a, stk. 1, litra 
a), b) og c), omhandlede formål, hvis 
arealanvendelsen i henhold til stk. 4 og 5 
er ændret betydeligt i det år, hvor 
råmaterialerne er produceret."

Or. en
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Begrundelse

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Ændringsforslag 271
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
affald, medmindre det uafhængigt 
verificeres, at de overholder 
affaldshierarkiet, nemlig forebyggelse, 
forberedelse med henblik på genbrug og 
genanvendelse inden energiudnyttelse 
som fastlagt i direktiv 2008/98/EF."

Or. en

Begrundelse

Affald bør være underlagt affaldshierarkiet i artikel 4 i affaldsrammedirektivet, som 
indeholder krav om forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, 
inden affald kan anvendes til energiudnyttelse (dvs. biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler). Derudover bør der stilles krav om uafhængig kontrol med overholdelsen.
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Ændringsforslag 272
Kathleen Van Brempt

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) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Råmaterialer, der anvendes til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
med henblik på de i stk. 1 omhandlede 
formål, skal fremstilles ved hjælp af 
bæredygtige arealforvaltningspraksisser, 
der bibeholder væksten i økosystemernes 
kulstoflagre, beskytter biodiversiteten, 
jordens fertilitet og indhold af organisk 
kulstof, forhindrer jorderosion og 
fremmer bevarelsen af vandkvaliteten, 
næringsniveauer og mineralbalancer."

Or. en

Ændringsforslag 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 6 affattes således:
"6. Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, som tages i betragtning 
med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og 
c), omhandlede formål, og som fremstilles 
af landbrugsråmaterialer, der dyrkes i 
Fællesskabet og er tilvejebragt i 
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overensstemmelse med kravene og 
standarderne i bestemmelserne i de fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og i overensstemmelse med 
mindstekravene for god landbrugs- og 
miljømæssig stand defineret i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009, 
overholder bæredygtighedskriterierne i 
artikel 17, stk. 3-5."

Or. en

Ændringsforslag 274
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 18 indføjes følgende stykke 
efter stk. 3a:
"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.
Med henblik herpå vil Kommissionen:
- fremover kun indgå handelsaftaler 
mellem Fællesskabet og tredjelande, der 
indeholder bindende bestemmelser om 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
svarende til kriterierne i dette direktiv
- navnlig overvåge statsstøtte/subventioner 
for biobrændstoffer og flydende 
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biobrændsler i tredjelande og i givet fald 
indlede en procedure i tilfælde af urimelig 
anvendelse 
- gennemføre foranstaltningernes 
gensidighed for biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler for så vidt angår 
eksport- og importbestemmelser og 
toldprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen skal sikre, at foranstaltninger til kontrol af overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne gennemføres korrekt, og at bestemmelserne om 
bæredygtighedskriterierne er indeholdt i handelsaftaler. Statsstøtte/subventioner i tredjelande 
skal kontrolleres for at undgå konkurrenceforvridning og forhindre en negativ indvirkning på 
EU-produktionen. Ligeledes skal der sikres gensidighed i import- og eksportbestemmelser og 
toldprocedurer.

Ændringsforslag 275
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) I artikel 18, stk. 4, første afsnit, 
affattes således:
4) Fællesskabet indgår kun bilaterale 
eller multilaterale aftaler med tredjelande, 
der indeholder bestemmelser om 
bæredygtighedskriterier, der svarer til 
kriterierne i dette direktiv. Når 
Fællesskabet har indgået aftaler, der 
indeholder bestemmelser vedrørende 
emner omfattet af 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 
2-5, kan Kommissionen beslutte, at disse 
aftaler godtgør, at biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der er fremstillet 
af råmaterialer dyrket i disse lande, 
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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.

Or. de

Begrundelse

Bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande skal indeholde bestemmelser om 
bæredygtighedskriterier, der svarer til kriterierne i dette direktiv. Kun på denne måde kan det 
sikres, at forpligtelserne, navnlig for importerede biobrændstoffer og flydende biobrændsler,
finder anvendelse.

Ændringsforslag 276
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, skal indeholde 
nøjagtige data med henblik på de i 
artikel 17, stk. 2, omhandlede formål eller 
godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler overholder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, 
stk. 3-5. Kommissionen kan beslutte, at 

Kommissionen beslutter, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, skal indeholde 
nøjagtige data med henblik på de i 
artikel 17, stk. 2, omhandlede formål eller 
godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler overholder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 17, 
stk. 3-5a, eller at ingen materialer bevidst 
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disse ordninger skal indeholde nøjagtige 
data til oplysning om 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, 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. 
Kommissionen kan også med henblik på 
artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), anerkende 
områder til beskyttelse af sjældne, truede 
eller udryddelsestruede økosystemer eller 
arter, der er anerkendt ved internationale 
aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet 
af mellemstatslige organisationer eller Den 
Internationale Naturværnsunion.

er ændret, så partiet eller en del deraf er 
omfattet af artikel 3, stk. 4, litra e), nr. i) 
til iii). Kommissionen kan beslutte, at disse 
ordninger skal indeholde nøjagtige data til 
oplysning om 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, 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. 
Kommissionen kan også med henblik på 
artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), anerkende 
områder til beskyttelse af sjældne, truede 
eller udryddelsestruede økosystemer eller 
arter, der er anerkendt ved internationale 
aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet 
af mellemstatslige organisationer eller Den 
Internationale Naturværnsunion.

Or. en

Ændringsforslag 277
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 278
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 279
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1, litra a), affattes således:
a) Hvor en standardværdi for besparelse i 
drivhusgasemissionen for den 
pågældende produktionsvej er fastlagt i 
del A eller B i bilag V, og hvor værdien 
for de pågældende biobrændstoffer eller 
flydende biobrændsler beregnet i henhold 
til bilag V, del C, punkt 7, og del A i bilag 
VIII er lig med eller mindre end nul, ved 
at anvende denne standardværdi.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at drivhusgasemissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelse tages i betragtning, når det skal besluttes, om de overholder kriterierne for 
drivhusgasbesparelser i direktiv 2009/28/EF.

Ændringsforslag 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5, sidste punktum, affattes således: udgår
"Med henblik herpå tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
25b."

Or. en
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Ændringsforslag 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. en

Ændringsforslag 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
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bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. en

Ændringsforslag 283
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag VIII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bl.a. ved en 
revision af de foreslåede værdier for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, indførelse af nye 
værdier i yderligere disaggregerede 
niveauer (dvs. på råmaterialeniveau), 
tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i 
givet fald kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet, 
og udvikling af faktorer for råmaterialer 
af celluloseholdigt nonfood-materiale og 
lignocellulosemateriale."

Or. en
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Ændringsforslag 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra d
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
metodologien i del C."

Or. en

Ændringsforslag 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra d
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 7, første afsnit, affattes således: udgår
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 25b vedrørende tilpasningen af 
bilag V til den tekniske og videnskabelige 
udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier 
for yderligere produktionsveje for 
biobrændstoffer for de samme eller for 
andre råmaterialer og ved at ændre 
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metodologien i del C."

Or. en

Ændringsforslag 286
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Artikel 22, stk. 2, affattes således: udgår
"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 
VIII."

Or. en

Ændringsforslag 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Følgende indsættes som artikel 25b: udgår
"Artikel 25b
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 



AM\933726DA.doc 177/184 PE510.481v01-00

DA

vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 
3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 
5, 6 og 7, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].
3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på 2 måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en
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Ændringsforslag 288
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 289
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 290
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 

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

- at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler.

- at fremme forskning i og udvikling af 
innovative teknologier i medlemsstaterne 
og tage højde for den nødvendige 
forbedring af forsyningssikkerheden for 
dieselbrændstoffer. 
Rapporten ledsages, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, 
der bygger på den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, for at 
indføre faktorer for de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i de relevante 
bæredygtighedskriterier, som skal 
anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. fr
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Begrundelse

I forbindelse med denne ændring er et af de tre opstillede mål at fremme en større 
markedsadgang for avancerede biobrændstoffer. Det er derfor naturligt og hensigtsmæssigt, 
at den rapport om foranstaltningernes effektivitet, Kommissionen forelægger, også vedrører 
dette centrale aspekt af ændringen.

Ændringsforslag 291
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Denne rapport omfatter en 
analyse af biobrændstofproduktionens 
konsekvenser for træindustrien, 
træressourcens tilgængelighed og for de 
sektorer, der anvender biomasse.
Rapporten ledsages, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, 
der bygger på den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, for at 
indføre faktorer for de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i de relevante 
bæredygtighedskriterier, som skal 
anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.
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Ændringsforslag 292
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 293
Jens Rohde

Forslag til direktiv
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Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste dokumentation efter den
videnskabelige metode inden den 31. 
december 2018 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den
analyserer effektiviteten af de 
foranstaltninger, der indføres ved dette 
direktiv, med hensyn til at begrænse 
drivhusgasemissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
tilknytning til produktion af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig dokumentation, som anvendes som grundlag for lovgivning, skal følge den 
videnskabelige metode og skal derfor være underlagt peer review. Hvis ILUC-faktorerne skal 
medtages i bæredygtighedskriterierne og dermed være med til at bestemme 
markedsadgangen, skal disse faktorer dokumenteres. I så fald er der behov for en 
tilstrækkelig "bedstefarklausul".

Ændringsforslag 294
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv



PE510.481v01-00 184/184 AM\933726DA.doc

DA

Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2016 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. da


