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Ändringsförslag 38
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från
förnybara energikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av 
biodrivmedel i andra bränslen är en av de 
metoder som medlemsstaterna kan använda 
för att uppnå detta mål, och det väntas 
bidra mest till målet.

(1) I linje med artikel 3.4 i direktiv 
2009/28/EG om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett senare 
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG kan varje medlemsstat se till 
att andelen energi från förnybara 
energikällor när det gäller alla former av 
transporter år 2020 är minst 10 % av den 
slutliga energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel 
i andra bränslen är en av de metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att uppnå 
detta mål, och det väntas bidra mest till 
målet.

Or. nl

Ändringsförslag 39
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från 
förnybara energikällor när det gäller alla 

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från 
förnybara energikällor när det gäller alla 
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former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av 
biodrivmedel i andra bränslen är en av de 
metoder som medlemsstaterna kan 
använda för att uppnå detta mål, och det 
väntas bidra mest till målet.

former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Behovet att 
minska energiförbrukningen inom 
transportsektorn är synnerligen stort 
eftersom ett bindande procentmål för 
energi från förnybara energikällor 
sannolikt kommer att bli svårare att 
uppnå på ett hållbart sätt om den totala 
efterfrågan på energi inom 
transportsektorn fortsätter att öka.
Användningen av elektricitet från 
förnybara energikällor, till exempel 
biodrivmedel med noll eller låg Iluc, är 
andra metoder som medlemsstaterna kan 
använda för att uppnå detta mål.

Or. en

Motivering

Behovet att minska den totala energiförbrukningen inom transportsektorn och öka 
energieffektiviteten inom sektorn i syfte att uppnå målet på 10 procent inom transport har 
redan lyfts fram i det befintliga direktivet om förnybar energi. I detta ändringsförslag 
upprepas detta behov och man lägger till vikten av att ta fram förnybar el samt avancerade 
biodrivmedel om unionen och medlemsstaterna har uppnått transportmålet på ett hållbart 
sätt.

Ändringsförslag 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från 
förnybara energikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av 

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG ska varje 
medlemsstat se till att andelen energi från 
förnybara energikällor när det gäller alla 
former av transporter år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energianvändningen i 
transporter i medlemsstaten. Blandning av 
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biodrivmedel i andra bränslen är en av de
metoder som medlemsstaterna kan använda 
för att uppnå detta mål, och det väntas 
bidra mest till målet.

biodrivmedel i andra bränslen är en av de 
metoder som medlemsstaterna kan använda 
för att uppnå detta mål, och det väntas 
bidra mest till målet. Man räknar med att 
den europeiska drivmedelsmarknaden 
även fortsättningsvis kommer att 
kännetecknas av ett oerhört stort 
beroende av tillgång till dieselbränslen. 
För att hantera detta stora beroende bör 
en ökad produktion av avancerad 
biodiesel främjas i Europeiska unionen.

Or. fr

Motivering

EU:s politik för att främja blandning av biodrivmedel i andra bränslen bör när det gäller 
målsättningarna ta hänsyn till särdragen på europeiska drivmedelsmarknaden, som har 
mycket stort behov av dieselbränslen. Raffinaderierna har svårt att tillgodose den ökade 
efterfrågan på diesel, och det råder strukturell utbudsbrist i Europa. Avancerad biodiesel är 
därför en lösning för att minska importen och öka försörjningstryggheten i Europeiska 
unionen.

Ändringsförslag 41
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna 
att så gradvis som möjligt minska 
växthusgasutsläppen per energienhet 
(växthusgasintensiteten) från bränslen och 
energi under hela livscykeln med minst 
6 % fram till den 31 december 2020 för 
drivmedel som används i unionen av 

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna 
att så gradvis som möjligt minska 
växthusgasutsläppen per energienhet 
(växthusgasintensiteten) från bränslen och 
energi under hela livscykeln med minst 
6 % fram till den 31 december 2020 för 
drivmedel som används i unionen av 
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fordon, mobila maskiner som inte är
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel i fossila bränslen är en av de 
metoder som leverantörer har tillgång till 
för att minska växthusgasintensiteten för de
fossila bränslen som de tillhandahåller.

fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel med obefintliga eller låga 
växthusgasutsläpp och andra bränslen 
från oundviklig rökgas är en av de 
metoder som leverantörer har tillgång till 
för att minska växthusgasintensiteten för de 
fossila bränslen som de tillhandahåller. För 
att garantera investeringssäkerhet för 
dessa avancerade transportdrivmedel bör 
leverantörerna se till att den indirekta 
påverkan från alla bränslen tas med i 
beräkningen på ett korrekt sätt och att 
alla viktiga utsläppskällor, inbegripet 
indirekta utsläpp från biodrivmedel, 
inkluderas. 

Or. en

Ändringsförslag 42
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AM\933726SV.doc 7/184 PE510.481v01-00

SV

med tanke på att de biodrivmedel som 
finns idag huvudsakligen produceras från 
grödor som odlas på befintlig 
jordbruksmark.

Or. nl

Ändringsförslag 43
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Vid en jämförelse över en grödas livscykel 
så uppvisar socker- och stärkelsebaserade 
mycket lägre utsläppsvärden än 
oljebaserade grödor. För att så effektivt 
som möjligt skapa miljönytta måste fokus 
vara att begränsa de biodrivmedel och den 
produktion som ger mest negativa 
effekter. Därför är det i första hand av 
vikt att vidta åtgärder mot indirekta 
ändringar av markanvändning för 
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oljegrödor.

Or. sv

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande
produktionen eller genom att 
icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. 
Det sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 46
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Förenta staterna på federal nivå och 
Kalifornien har redan fastställt 
standarder relaterade till låga 
koldioxidutsläpp: den amerikanska 
federala standarden för förnybart bränsle 
(US-RFS2) samt den kaliforniska 
standarden för bränslen med låga 
koldioxidutsläpp (CA-LCFS). Båda 
inkluderar utsläpp orsakade av indirekt 
förändrad markanvändning. I både 
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US-RFS2 och CA-LCFS förväntas därför 
att stärkelsebaserad etanol kommer att 
dominera på ett tidigt stadium i 
genomförandeprogrammet och att 
avancerade biodrivmedel kommer spela 
större roll senare. Drivmedel såsom LPG, 
naturgas samt väte och elektricitet från 
fossila bränslen erbjuder också 
möjligheten att minska växthusgasutsläpp 
jämfört med diesel och bensin, och kan 
därför bidra till att uppnå målen i 
Kaliforniens LCFS och EU:s direktiv om 
bränslekvalitet. Expertarbetsgrupper där 
intressenter ingår, liknande dem i 
Kalifornien, bildas för att se över 
Iluc-faktorer som bygger på de senaste 
vetenskapliga rönen samt för att 
offentliggöra de reviderade värdena som 
sedan används för att se hur väl kraven 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Att beräkna en Iluc-faktor är en väletablerad process i vissa länder och i viktiga ekonomiska 
regioner i världen, till exempel Kalifornien.

Ändringsförslag 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 19.7 i direktiv 2009/28/EG 
och artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG 
föreskrivs det att det ska tas hänsyn till 
hur indirekt ändring av markanvändning 
påverkar växthusgasutsläppen, att det 
vidtas åtgärder mot denna påverkan, och 
samtidigt beaktas att nuvarande 
investeringar måste skyddas.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 19.7 i direktiv 2009/28/EG 
och artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG 
föreskrivs det att det ska tas hänsyn till 
hur indirekt ändring av markanvändning 
påverkar växthusgasutsläppen, att det 
vidtas åtgärder mot denna påverkan, och 
samtidigt beaktas att nuvarande 
investeringar måste skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 49
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Dessutom får man inte glömma att 
produktionen av biodrivmedel som 
framställs av åkerbruksgrödor inom EU 
bidrar till att minska bristen på 
vegetabiliska proteiner i EU.

Or. nl

Ändringsförslag 50
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen erkänner att det hittills inte har lagts fram tillräckliga vetenskapliga rön om 
ändrad markanvändning och indirekta följder. Det är därför för tidigt att spekulera i 
effekterna av biodrivmedel.

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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan 
på biodrivmedel som tillhandahålls av 

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 

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

andel offentliga medel (10 miljarder euro 
om året) och nästan hela produktionen av 
biodrivmedel därför förväntas komma från 
grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att se till att 
inte unionens politiska mål i fråga om 
förnybar energi och minskade 
växthusgasutsläpp ifrågasätts till följd av 
dessa potentiellt nya utsläppskällor måste 
man därför ta hänsyn till indirekt ändring 
av markanvändning. För att minska den
indirekta ändringen av markanvändning
är det lämpligt att skilja mellan olika 
grupper av grödor, såsom oljeväxter, 
spannmål, socker och andra grödor som 
innehåller stärkelse i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 53
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel finns det en risk att 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
indirekt ändrad markanvändning skulle 
kunna vara betydande. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grödor såväl som att 
differentiera regioner i enlighet med detta. 

Or. en

Motivering

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 
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calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Ändringsförslag 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 
minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta. För att åtgärda denna risk på 
medellång till lång sikt är det lämpligt att 
främja forskning och utveckling inom nya 
sektorer för produktion av avancerade 
biodrivmedel som inte konkurrerar med 
livsmedelsgrödor, t.ex. restprodukter som 
innehåller både cellulosa och lignin, 
vilket är en av de få biomassor som det 
finns ständig tillgång till i 
medlemsstaterna.

Or. fr
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Motivering

Att skilja mellan olika grupper av grödor är inte ett självändamål utan ett medel. Det är 
därför lämpligt att erinra om att forskning och utveckling i EU bör främjas när det gäller ny 
teknik som inte konkurrerar med livsmedelsgrödor. Restprodukter som innehåller både 
cellulosa och lignin utgör den mest lovande sektorn för forskning och utveckling. Här finns 
potential för biotekniska innovationer i Europa, som kan möjliggöra produktion av avancerad 
biodiesel.

Ändringsförslag 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 57
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder. Ytterligare 
incitament bör tillhandahållas genom att 
införa ett obligatoriskt mål för avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel inom det mål 
på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. För att undvika 
snedvridning av marknaden och 
bedrägeri i samband med produktion av 
avancerade biodrivmedel bör dock dessa 
också uppfylla de relevanta 
hållbarhetskriterierna som gäller för 
konventionella biodrivmedel. Dessutom 
kan elfordon i ett energisystem som 
bygger på förnybar energi tillhandahålla 
koldioxidfria transporter. I artikel 3.4c i 
direktiv 2009/28/EG, räknas elfordon som 
2,5. Elfordon bör behålla sitt relativa 
övertag och ytterligare incitament bör 
tillhandahållas genom att andelen 
avancerade biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör elfordon och avancerade biodrivmedel 
som beräknas påverka markanvändningen i 
liten utsträckning och som beräknas ge 
stora totala minskningar av 
växthusgasutsläpp få särskilt stöd inom 
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strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 59
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser.
Konventionella biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall, ger stora 
minskningar av växthusgasutsläpp med låg 
risk för indirekta ändringar av 
markanvändningen och de konkurrerar inte 
direkt med livsmedels- och 
fodermarknaderna om jordbruksmarken. 
Det är lämpligt att uppmuntra till ökad 
produktion av avancerade biodrivmedel, 
t.ex. alger och råvaror som innehåller 
cellulosa, eftersom även de ger möjlighet 
till stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
ändrad markanvändning på grund av 
dem. Ytterligare incitament bör 
tillhandahållas genom att ett separat mål 
på minst 2 % för avancerade biodrivmedel 
i transportsektorn fastställs i direktiv 
2009/28/EG. I detta sammanhang bör 
avancerade biodrivmedel få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020. För 
att undvika snedvridning av marknaden 
och incitament till bedrägeri bör 
avancerade biodrivmedel uppfylla samma 
hållbarhetskriterier som alla andra 
biodrivmedel.

Or. de
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Motivering

Ett instrument för dubbel beräkning leder inte till den ökade produktion och förbrukning av 
tekniskt avancerade biodrivmedel som förväntas. Ett bindande mål på 2 % för dessa 
drivmedel utgör en tydlig riktlinje för marknaden och ett incitament till användning av 
tekniskt avancerade biodrivmedel. För att skapa lika möjligheter i förhållande till 
konventionella biodrivmedel och minimera snedvridning av marknaden måste även 
avancerade biodrivmedel uppfylla hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag 60
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE510.481v01-00 22/184 AM\933726SV.doc

SV

stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 61
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är motiverat att i 
största möjliga mån utnyttja avfall som 
råvara. Därför bör råvaror som framställs 
av avfall ges extra stöd. Dessutom bör 
man undersöka möjligheten att inbegripa 
ytterligare avfall och utnyttja ny teknik. 
Det är därför lämpligt att uppmuntra till 
ökad produktion av sådana avancerade 
biodrivmedel i den mån de 
överensstämmer med 
helhetsbedömningen av hur målen kan 
uppnås för 2020 och inte ökar 
EU:s medlemsstaters utsatthet när det 
gäller drivmedel och råvaror.
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Ändringsförslag 62
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 63
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 65
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall, 
restprodukter och alger, ger stora 
minskningar av växthusgasutsläpp med låg 
risk för indirekta ändringar av 
markanvändningen och de konkurrerar inte 
direkt med livsmedels- och 
fodermarknaderna om jordbruksmarken. 
Det är därför lämpligt att uppmuntra till 
ökad produktion av sådana avancerade 
biodrivmedel eftersom dessa för 
närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
är det lämpligt att fram till 2020 begränsa 
blandningen i andra bränslen av 
biodrivmedel som produceras av 
livsmedelsprodukter från jordbruket, som 
kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av målet på 10 % för energi 
från förnybara energikällor av den totala 
energianvändningen i transporter, till 
5 %. Endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp 
bör få stöd inom strategiramen för energi 
från förnybara energikällor för perioden 
efter 2020. Därför bör alla innovativa 
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omställningsmetoder främjas i den 
europeiska politiken till förmån för 
biodrivmedel.

Or. fr

Motivering

För att klargöra målen bör det erinras om det kvantitativa mål på 5 % som Europeiska 
kommissionen angett i detta förslag till översyn, och det bör sättas in i det europeiska 
politiska perspektivet fram till 2020. Det bör även betonas att inriktningen mot innovation 
kommer att bibehållas efter 2020 för att säkra framtidsutsikterna för de investeringar som 
görs redan nu.

Ändringsförslag 66
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bör endast avancerade biodrivmedel som 
uppfyller hållbarhetskriterierna, som inte 
konkurrerar med livsmedel för land, 
vatten eller andra källor och som beräknas 
påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020

Or. en

Ändringsförslag 68
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder. Ytterligare 
incitament bör tillhandahållas genom att
fastställa ett särskilt mål på 2,5 % för
avancerade biodrivmedel för transport som 
fastställs i direktiv 2009/28/EG. I detta 
sammanhang bör biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
särskilt stöd inom strategiramen för energi 
från förnybara energikällor för perioden 
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beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020.

efter 2020. Men för att undvika 
snedvridning av marknaden och 
incitament för bedrägeri bör även 
avancerade biodrivmedel uppfylla samma 
hållbarhetskriterier som andra 
biodrivmedel.

Or. en

Motivering

Det nuvarande instrumentet med dubbelräkning har inte gett den förväntade ökningen i 
produktionen och användningen av avancerade biodrivmedel. Genom att fastställa ett 
obligatoriskt mål på 2,5 procent för avancerade biodrivmedel kommer marknaden att ha ett 
tydligt mål och incitament för att använda avancerade biodrivmedel med förväntade låga 
utsläppsvärden. För att skapa lika konkurrensförutsättningar med konventionella 
biodrivmedel och minimera marknadssnedvridning och bedrägerier behöver även avancerade 
biodrivmedel uppfylla kraven på hållbarhet.

Ändringsförslag 69
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 

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

Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020.

Or. en

Motivering

Biologisk nedbrytning av bakterier är en ny teknik som utnyttjar den betydande potentialen 
hos den nedbrytbara delen av industriavfall i produktionen av avancerade biodrivmedel utan 
Iluc-påverkan och utan påverkan på livsmedelskedjan. I linje med Iluc-förslagets mål att 
främja avancerade biodrivmedel kommer denna ändring stödja den enorma potentialen hos 
denna teknik och bidra till snabb spridning i Europa.

Ändringsförslag 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 

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

för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG genom att fastställa 
ett särskilt mål på 2 % för avancerade 
biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 71
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Även om biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras av avfall och 
rester har potential att bidra till färre 
växthusgasutsläpp genom sin låga
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
påverkan bör deras tillgänglighet, 
fördelar och risker undersökas vidare, 
bland annat för att informera politiken 
efter 2020. Samtidigt behövs ytterligare 
information om vilka 
energisäkerhetsfördelar som både 
konventionella och avancerade 
biodrivmedel har, särskilt om den direkta 
eller indirekta användningen av fossila 
bränslen i produktionen. Kommissionen 
bör ges mandat att lämna in en rapport 
och om så är lämpligt lägga fram förslag 
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till Europaparlamentet och rådet i dessa 
frågor. Rapporten bör ta hänsyn till 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
alternativkostnader från användningen av 
råmaterial för andra syften än 
biodrivmedel och flytande biobränslen för 
att se till att övergripande positiva och 
negativa effekter återges i rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 72
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Europeiska kommissionen bör ta 
hänsyn till att värdet av de koefficienter 
som fastställs i enlighet med bilaga IX 
inte anpassats till alla produkter och att 
ytterligare reflexion krävs för att undvika 
rättslig osäkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att förhindra 
marknadssnedvridning och anledningar 
till bedrägerier ska även de avancerade 
biodrivmedlen uppfylla samma 
hållbarhetskriterier som de övriga 
biodrivmedlen.

Or. nl
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Ändringsförslag 74
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
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industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa”11 och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa12, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel. 

industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa”11 och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa12, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel. Restprodukter som 
innehåller både cellulosa och lignin är en 
av de få biomassor som det finns ständig 
tillgång till i Europa. Införandet av ett 
delmål för blandning av biodrivmedel som 
innehåller både cellulosa och lignin i 
andra bränslen kommer att ge 
investerarna den synlighet som krävs för 
att utnyttja dess potential.

Or. fr

Motivering

För att hantera den dubbla utmaning som består i att öka energitryggheten i medlemsstaterna 
och bidra till minskad import av dieselolja genom produktion av avancerad biodiesel, och att 
främja investeringar i utnyttjande av en av de få biomassorna med potential i Europa, bör det 
införas ett delmål för blandning av biodrivmedel som innehåller både cellulosa och lignin i 
andra bränslen.

Ändringsförslag 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa,
främja integrerade och diversifierade 

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

bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning än 
som biodrivmedel som använder 
restmaterial för energisyften endast i 
enlighet med restavfallshierarkin, som 
inte konkurrerar med användningen av 
mark och vatten för att skydda 
mark- och livsmedelsrättigheter och som 
inte minskar organiskt material i marken 
vilket resulterar i negativ påverkan på det 
lokala ekosystemet.

Or. en

Ändringsförslag 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Användningen av biomassaresurser 
medför betydande alternativkostnader 
kopplade till uttömningen eller förlusten 
av ekosystemtjänster. Medlemsstaterna 
bör undvika att subventionera eller ge 
mandat till energianvändning från 
livsmedelsgrödor där deras avvikelser 
från befintliga användningsområden 
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skulle påverka den biologiska 
mångfalden, marken eller den 
övergripande kolbalansen negativt. 
Politiken bör också garantera stor 
biomassaanvändning, med garantier att 
resurser inte används från tillämpningar 
med stort mervärde för energianvändning 
med lågt värde.

Or. en

Motivering

Ett antal befintliga användningsområden resulterar i att trä blir en komponent i fast form i 
miljön i träfiberplattor och att leda bort råvaror från sådan användning skulle medföra risker 
för en övergripande negativ kolbalans. Allt främjande av användning av material som 
innehåller både cellulosa och lignin måste stödjas av skyddsmekanismer som ser till att t.ex. 
pappersindustrin inte ifråntas råvaror som resulterar i efterfrågan på trä av bättre kvalitet, 
med avledning från andra industrier eller press att öka skörden som följd.

Ändringsförslag 80
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för att 
förbättra dessas samlade växthusgasbalans 
samt avskräcka från ytterligare 
investeringar i anläggningar med låg
prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket. 

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för att 
förbättra dessas samlade växthusgasbalans 
samt uppmuntra till ytterligare 
investeringar i anläggningar med högre
prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom en 
minimitröskel på 50 % skyddas 
investeringar i produktionskapacitet för 
framställning av biodrivmedel och flytande 
biobränslen i enlighet med artikel 19.6 
andra stycket. 

Or. fr
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Motivering

Införandet av en minimitröskel på 50 % bör främja forskning och investeringar i innovativa 
produktionskedjor för avancerade biodrivmedel och öka industrialiseringspotentialen. En 
minimitröskel på 50 %, vilket motsvarar den högsta nivå som ska nås för anläggningar i drift 
före den 1 juli 2014, kommer att resultera i likabehandling som kan stimulera risktagande i 
form av investeringar i nya anläggningar som producerar avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 81
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Minimitröskeln för
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med 
verkan från och med den 1 juli 2014 för 
att förbättra dessas samlade 
växthusgasbalans samt avskräcka från 
ytterligare investeringar i anläggningar 
med låg prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

(8) De totala växthusgasutsläppen för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i alla anläggningar i drift bör 
gradvis minskas för att förbättra dessas 
samlade växthusgasbalans samt avskräcka 
från ytterligare investeringar i anläggningar 
med låg prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna 
minskning skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 82
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 

(8) Minimitröskeln för 
växthusgasminskningar för biodrivmedel 
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och flytande biobränslen som produceras i 
nya anläggningar bör därför höjas med
verkan från och med den 1 juli 2014 för att 
förbättra dessas samlade växthusgasbalans 
samt avskräcka från ytterligare 
investeringar i anläggningar med låg 
prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning 
skyddas investeringar i 
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

och flytande biobränslen som produceras i 
alla anläggningar i drift bör därför höjas 
med verkan från och med den 1 juli 2014 
för att förbättra dessas samlade 
växthusgasbalans samt avskräcka från 
ytterligare investeringar i anläggningar 
med låg prestanda vad gäller minskade 
växthusgasutsläpp. Genom denna ökning 
skyddas investeringar i
produktionskapacitet för framställning av 
biodrivmedel och flytande biobränslen i 
enlighet med artikel 19.6 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 83
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 
begränsa mängden biodrivmedel och 
flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 
del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 

utgår
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biobränslen som förbrukas under 2011.

Or. de

Motivering

En begränsad användning av konventionella biodrivmedel leder inte till en övergång till 
avancerade biodrivmedel. Det är viktigare med lämplig forskning och utveckling för att 
garantera effektivt och kostnadstäckande stöd till avancerade biodrivmedel. Avgörande för en 
övergång till avancerade biodrivmedel är att det tillhandahålls incitament till att bygga om 
befintliga biodrivmedelsanläggningar i stället för att stänga dem.

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

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera 
de totala indirekta effekterna av 
förändrad markanvändning under 
perioden fram till 2020 är det lämpligt att 
begränsa mängden biodrivmedel och 
flytande biobränslen som erhålls från de 
livsmedelsgrödor som anges i del A i 
bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och 
del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och 
som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 85
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som erhålls från de livsmedelsgrödor som 
anges i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, 
bör andelen biodrivmedel och flytande
biobränslen som produceras från 
spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att fastställa bindande 
mål för avancerade biodrivmedel i 
enlighet med en tidsplan som ska ge 
investerare förutsägbarhet och stabilitet. 

Or. en

Ändringsförslag 86
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
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totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, bör 
andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011.

totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. En sådan begränsning bör 
främst fokusera på de biodrivmedel med 
mest negativ miljö- och klimatpåverkan. 
Utan att begränsa den totala användningen 
av sådana biodrivmedel, bör andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras från oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas till den andel av sådana 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
förbrukas under 2011.

Or. sv

Motivering

Eftersom beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning är 
12 gCO2eq/MJ för spannmål och andra stärkelserika grödor, 13 12 gCO2eq/MJ för 
sockergrödor mot 55 12 gCO2eq/MJ för oljegrödor är det lämpligt att först inskränka 
användningen av de grödor som har störst miljöpåverkan.

Ändringsförslag 87
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
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erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, bör 
andelen biodrivmedel och flytande
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011.

erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, bör 
andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas 
genom att införa ett tak på 7,5 procent på 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 88
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
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i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas till den andel av sådana 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som förbrukas under 2011.

i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG. Utan att begränsa den 
totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av det mål på 10 procent för transport som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas.

Or. en

Ändringsförslag 89
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, bör 
andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor och andra 
energigrödor som växer på land som 
anges i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG och direktiv 98/70/EG. Utan 
att begränsa den totala användningen av 
sådana biodrivmedel, bör andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras från spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker, oljegrödor 
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anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011.

och andra energigrödor som växer på 
land som kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som anges i 
direktiv 2009/28/EG och 
direktiv 98/70/EG begränsas till den andel 
av sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011. Det 
är vidare lämpligt att fastställa 
obligatoriska mål för avancerade 
biodrivmedel som ska fasas in gradvis 
mellan 2016 och 2020, vilket kommer att 
ge investerare förutsägbarhet och 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i
direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa 
den totala användningen av sådana 
biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel, förhindra fler 
effekter av ökad efterfrågan på 
biodrivmedel och flytande biobränslen på 
livsmedelsmarknader och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i de direktiven. 
Utan att begränsa den totala användningen 
av sådana biodrivmedel, bör andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras från spannmål och andra 
stärkelsehaltiga grödor, socker och 
oljegrödor som kan tillgodoräknas när det 
gäller uppfyllandet av målen eller tar emot 
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biobränslen som förbrukas under 2011. offentligt stöd i enlighet med direktiv 
2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011. Av 
samma skäl och för att undvika ojämn 
behandling av biodrivmedel eller flytande 
biobränslen som produceras av råmaterial 
med liknande påverkan, är det lämpligt att 
tillämpa samma behandling på 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som produceras av cellulosa från icke-
livsmedel eller material som innehåller 
både cellulosa och lignin som växer på 
land, utan att det påverkar dem som 
produceras av avfall och rester. 

Or. en

Ändringsförslag 91
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som erhålls från de livsmedelsgrödor som 
anges i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, 
bör andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från 
spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att fastställa bindande 
mål när det gäller avancerade drivmedel, 
som måste åtföljas av tydliga, effektiva 
och förutsebara regler, och vilka inte får 
resultera i att den befintliga och 
producerande infrastrukturen, som redan 
dras med stora förluster i Europa, stängs 
av i förtid.
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2009/28/EG begränsas till den andel av 
sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011. 

Or. hu

Ändringsförslag 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel,
bör andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor och de 
energigrödor som anges i del A i bilaga 
VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i 
bilaga V till direktiv 98/70/EG och som 
kan tillgodoräknas när det gäller 
uppfyllandet av de mål som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG och 
direktiv 98/70/EG. Andelen biodrivmedel 
och flytande biobränslen som produceras 
från spannmål och andra stärkelsehaltiga 
grödor, socker och oljegrödor såväl som 
från energigrödor, som kan tillgodoräknas 
när det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG och 
direktiv 98/70/EG bör begränsas till den 
andel av sådana biodrivmedel och flytande 
biobränslen som förbrukas under 2011.
Efter 2020 ska energin från biodrivmedel 
som produceras på land fasas ut.

Or. en

Motivering

Begränsningen för konventionella biodrivmedel och flytande biobränslen bör gälla både 
livsmedelsgrödor och energigrödor eftersom de båda konkurrerar om användningen av mark 
och vatten som bör användas endast för livsmedels- och fodergrödor. Dessutom bör 
begränsningen för konventionella biodrivmedel vara i linje med båda målen i direktiv 
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2009/28/EG och direktiv 98/70/EG. I strategin efter 2020 bör alla biodrivmedel som 
produceras av livsmedelsgrödor och energigrödor fasas ut.

Ändringsförslag 93
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med tanke på att den nuvarande 
konventionella 
etanolproduktionskapaciteten som 
installerats av EU motsvarar 6 procent av 
den förväntade bensinmarknaden 2020 
och att det finns ett berättigat behov att 
skydda de befintliga investeringarna i 
konventionell biodrivmedelsproduktion 
som gjorts i god tro och att det finns ett 
behov att börja kommersialisera etanol 
från lignocellulosa, bör ett mål på minst 
10 % förnybar energi inom transport från 
bensin 2020 införas, av vilket 8 % bör 
komma från biobränsle som framställts av 
socker och stärkelsegrödor.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 94
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 95
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 97
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Motivering

Eftersom även målet på 5 % i artikel 3.4 ska strykas är detta skäl överflödigt. Om man 
fastställer en gräns på 5 % för första generationens biodrivmedel förhindrar detta inte import 
från tredjeländer, vars skogar och våtmarkslandskap håller på att omvandlas. Likväl skadar 
denna ansats den europeiska jordbruksmarken. Dessutom finns det risk för att man inte lyckas 
nå målet att senast 2020 uppnå en andel på 10 % energi från förnybara källor inom 
transportsektorn.

Ändringsförslag 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 

(10) Den gräns på 4 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
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medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

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

Or. sv

Ändringsförslag 100
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 101
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Den gräns på 3 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 102
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Den gräns på 7,5 % som fastställs i 
artikel 3.4 d påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att själva planera 
hur de vill fördela de konventionella 
biodrivmedlen inom det övergripande 
målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till 
marknaden för de biodrivmedel som 
produceras av anläggningar i drift före 
utgången av 2013 fortfarande helt öppet. 
Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte 
de berättigade förväntningarna hos aktörer 
som driver sådana anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 103
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Incitament bör tillhandahållas för 
att stimulera användningen av el från 
förnybara källor inom transportsektorn. 
Dessutom bör åtgärder för 
energieffektivitet och energisparande 
inom transportsektorn uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 105
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 106
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 107
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att tillförsäkra att unionens mål 
är exakta, både i fråga om minskade 
utsläpp av växthusgaser och i fråga om 
biodrivmedel, bör de utsläpp som betingas 
av indirekt ändring av 
markanvändningen tas med i 
beräkningen av de 
växthusgasutsläppsminskningar som 
krävs med stöd av de hållbarhetskriterier 
som tagits med i direktiven 98/70/EG och
2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs 
av råvaror som inte leder till ytterligare 
efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror 
bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

Or. en

Ändringsförslag 108
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) De modeller som används för att 
uppskatta utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning från 
produktion av biodrivmedel 
tillhandahåller resultat med betydande 
variationer, begränsningar och osäkerhet.
Resultaten av modeller för utsläpp som 
orsakas genom indirekt ändrad 
markanvändning är därför för osäkra för 
att kunna inkluderas i lagstiftningen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 109
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG och 
artikel 19.6 i direktiv 2009/28/EG kräver 
att indirekt ändrad markanvändning bör 
minimeras genom införandet av en 
konkret metodologi för utsläpp från 
kollagerförändringar som garanterar 
efterlevnad av kraven på minskade 
växthusgasutsläpp i artikel 7b.2 i 
direktiv 98/70/EG och artikel 17.2 i 
direktiv 2009/70/EG. Reglerna för 
beräkning av biodrivmedels och flytande 
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biobränslens växthusgaspåverkan i dessa 
direktiv bör därför inkludera faktorer som 
speglar de utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning som 
kan tillämpas på olika typer av 
biodrivmedel och flytande biobränslen. I 
enlighet med artikel 7d.6 i direktiv 
98/70/EG och artikel 19.6 i direktiv 
2009/28/EG bör lämpliga 
skyddsmekanismer tillhandahållas för 
investeringar som gjorts före 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 110
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Biodrivmedel som framställs av 
råvaror som inte leder till ytterligare behov 
av mark, t.ex. avfallsråvaror eller ökad 
avkastning, bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor.

Or. en

Ändringsförslag 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Att mark används för odling av 
biodrivmedel bör inte få leda till att lokala 
och inhemska befolkningsgrupper tvingas 
flytta bort. Därför bör endast 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
vars produktion inte påverkar 
rättigheterna hos lokala och inhemska 
befolkningsgrupper anses vara hållbar

Or. en

Ändringsförslag 114
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Vid översyn och anpassning av 
denna metod bör hänsyn tas till att 
företagen redan gjort mycket stora 
investeringar med utgångspunkt i 
gällande lagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 115
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Det finns för närvarande ingen etablerad och lämplig vetenskaplig grund för att motivera och 
tillämpa en sådan metod, och den strategin undergräver också strävan att skapa säkra regler.

Ändringsförslag 116
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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ändrad markanvändning per grödgrupp, 
införa nya faktorer på nya detaljnivåer 
och införa nya värden för den händelse 
att ett nytt biodrivmedel introduceras på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 119
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Kommissionen bör periodiskt se över 
förteckningen över tillgängliga 
avancerade biodrivmedel som anges i 
bilaga IX och ta i beaktande den 
konsoliderade, expertgranskade 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
samt kontinuerligt rapportera kring 
utvecklingen av de modeller som används 
för att uppskatta utsläpp från ändrad 
markanvändning. 
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Or. en

Motivering

Eftersom ytterligare utveckling, konsolidering och expertgranskning av de modeller som 
används för att beräkna de utsläpp som kommer av indirekt ändrad markanvändning är 
nödvändig bör kommissionen rapportera om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen hos 
olika modeller.

Ändringsförslag 120
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre 
lämpliga i sin nuvarande form och måste 
integreras med den metod som anges i 
detta direktiv för att garantera att de 
övergripande åtgärderna för att minimera 
utsläppen till följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa.

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en åtgärd för 
att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Andra 
riskreducerande Iluc-åtgärder, t.ex. 
användningen av biprodukter, ökad 
avkastning, effektivisering i produktionen 
och produktion på ömtålig, övergiven 
eller outnyttjad mark bör undersökas av 
kommissionen i syfte att införliva dessa 
åtgärder i direktiven som en bonus eller 
införliva dem i Iluc-modellerna, som den 
som redan har angetts i del C led 7 i
bilaga IV, i direktiv 98/70/EG och i del C 
led 7 i bilaga V i direktiv 2009/28/EG för 
biomassa som utvunnits ur återställd 
skadad mark.

Or. en

Ändringsförslag 121
Catherine Trautmann
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig 
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre lämpliga 
i sin nuvarande form och måste integreras 
med den metod som anges i detta direktiv 
för att garantera att de övergripande 
åtgärderna för att minimera utsläppen till 
följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa.

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en tillfällig 
åtgärd för att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Dessa 
bestämmelser är dock inte längre lämpliga 
i sin nuvarande form och måste integreras 
med den metod som anges i detta direktiv 
för att garantera att de övergripande 
åtgärderna för att minimera utsläppen till 
följd av indirekt förändrad 
markanvändning fortsätter att vara 
konsekventa. Användning av skadad mark 
för odling av biodrivmedel bör dock även 
fortsättningsvis stödjas om det inte medför 
någon indirekt ändrad markanvändning. 

Or. fr

Ändringsförslag 122
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att kunna nå målet för 
förnybara energikällor inom 
transportsektorn och minimera de 
negativa effekterna från ändrad 
markanvändning bör förnybar energi, 
trafikomställningar, större användning av 
kollektiva transportmedel och 
energieffektivitet uppmuntras. I enlighet 
med vitboken om transporter bör 
medlemsstaterna alltså för transporternas 
vidkommande vinnlägga sig om ökad 
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energieffektivitet och minskad samlad 
energiförbrukning och samtidigt arbeta 
för att elfordon vinner insteg på 
marknaden och förnybar energi inom 
transportsystemen.

Or. en

Ändringsförslag 123
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 124
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
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unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
mekanismen för att övervaka och minska 
utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den 
geografisk räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, den tillåtna 
nivån i samband med metalltillsatser i 
bränsle, tillåtna analysmetoder när det 
gäller specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
mekanismen för att övervaka och minska 
utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den 
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, den tillåtna nivån i 
samband med metalltillsatser i bränsle, 
tillåtna analysmetoder när det gäller 
specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

Or. en

Ändringsförslag 125
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
mekanismen för att övervaka och minska 
utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den
geografisk räckvidd som beaktas vid
fastställandet av gräsområden med stor 

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
mekanismen för att övervaka och minska 
utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
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biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, den tillåtna 
nivån i samband med metalltillsatser i 
bränsle, tillåtna analysmetoder när det 
gäller specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, den tillåtna nivån i 
samband med metalltillsatser i bränsle, 
tillåtna analysmetoder när det gäller 
specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
mekanismen för att övervaka och minska 
utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den
geografisk räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, metoden för 
beräkning av utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, den tillåtna 
nivån i samband med metalltillsatser i 
bränsle, tillåtna analysmetoder när det 
gäller specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 

(18) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 98/70/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
mekanismen för att övervaka och minska 
utsläppen av växthusgaser, de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma huruvida 
hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel, de kriterier och den
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
och rapportering av växthusgasutsläpp 
under hela livscykeln, den tillåtna nivån i 
samband med metalltillsatser i bränsle, 
tillåtna analysmetoder när det gäller 
specifikationerna för bränsle och 
undantaget för ångtryck som tillåts för 
bensin som innehåller bioetanol.
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bensin som innehåller bioetanol.

Or. en

Ändringsförslag 127
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 128
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
förteckningen över avancerade
biodrivmedel, energiinnehållet för 
transportdrivmedel, de kriterier och den
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
förteckningen över råvaror för 
framställning av biodrivmedel som räknas 

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

flera gånger med avseende på uppnåendet 
av det mål som fastställs i artikel 3.4,
energiinnehållet för transportdrivmedel,
föreskrifterna om respekt för 
avfallshierarkin, de kriterier och den 
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald, metoden för beräkning 
av utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 130
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. da

Ändringsförslag 131
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
energiinnehållet för transportdrivmedel, de 
kriterier och den geografiska räckvidd som 
beaktas vid fastställandet av gräsområden 
med stor biologisk mångfald och de 
metodologiska principer och värden som 
krävs för att bedöma om 
hållbarhetskriterier har uppfyllts när det 
gäller biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 133
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som 
införs genom detta direktiv har varit när 
det gäller att begränsa växthusgasutsläpp 
som orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga 
vägar för att minimera effekterna av 
dessa, vilken skulle kunna omfatta 

utgår
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införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

Or. nl

Ändringsförslag 134
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i
hållbarhetskriterierna, förutsatt att de 
metoder man använder är gedigna och 
tillförlitliga så att man för de olika sorter 
av grödor som används kan få fram 
korrekta värden för utsläpp som orsakas 
av indirekt ändrad markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 135
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 136
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa.
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Or. en

Motivering

Faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning kommer 
att införas i hållbarhetskriterierna i och med att direktivet träder i kraft.

Ändringsförslag 137
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 138
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa. 
Kommissionen bör även undersöka 
sådana riskreducerande åtgärder som 
delprodukter, ökade skördar, 
produktionseffektiviseringar och 
uppodling av övergiven mark.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken
bör omfatta hållbarhetskriterier för 
avancerade biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE510.481v01-00 80/184 AM\933726SV.doc

SV

för att minimera effekterna av dessa, vilken
skulle kunna omfatta införande av 
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021.

för att minimera effekterna av dessa, vilken
bör omfatta hållbarhetskriterier för 
avancerade biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 142
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 143
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på
expertnivå. Kommissionen bör, då den 

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, även på 
expert- och intressentnivå, inklusive 
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förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

berörda industrigrenar. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

Or. de

Ändringsförslag 144
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå inom skogsbruks- och 
jordbrukssektorn. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Led a i stycke 2 ska ersättas med 
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följande:
a) 6 % senast den 31 december 2020. 
Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörerna för att åstadkomma denna 
minskning ska uppnå ett etappmål på 2 % 
senast den 31 december 2016 och på 4 % 
senast den 31 december 2018.

Or. en

Motivering

De frivilliga mål som anges i det befintliga bränslekvalitetsdirektivet har faktiskt inte 
inneburit att marknaden utvecklats i riktning mot mindre koldioxidintensiva bränslen. Syftet 
med detta ändringsförslag är att ändra slutdatumen för bränslekvalitetsdirektivets etappmål 
om 2 respektive 4 % från 2014 respektive 2017 till 2016 respektive 2018, samtidigt som de 
görs tvingande för leverantörerna.

Ändringsförslag 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska följande led införas efter 
led c:
”För att de mål som anges i artikel 7a 
led a och b i direktiv 98/70/EG ska kunna 
nås ska medlemsstaterna se till att det 
högsta sammanlagda bidraget från 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som producerats av spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker, oljegrödor 
och andra markodlade energigrödor inte 
överstiger en energikvantitet som 
motsvarar det största bidraget enligt 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.”

Or. en
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Ändringsförslag 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
2008/70/EG
Artikel 7a – punkt 2 – sista ledet (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska följande led införas efter 
led c:
”För att de mål som anges i första stycket 
ska kunna nås ska medlemsstaterna se till 
att det högsta sammanlagda bidraget från 
biobränslen som producerats av 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker och oljegrödor eller andra 
energigrödor markodlade energigrödor 
inte överstiger en energikvantitet som 
motsvarar 5 % (beräknad andel i slutet av 
2011) av den totala energianvändningen i 
transporter 2020.”

Or. en

Ändringsförslag 148
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
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enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 150
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt 6 ska införas: utgår
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Drivmedelsleverantörerna ska senast den 
31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 
31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 
31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
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kommissionen. kommissionen.

Drivmedelsleverantörerna är även 
skyldiga att till den myndighet som utsetts 
av medlemsstaten rapportera vilka 
framsteg som gjorts när det gäller det 
bindande målet att ha nått 3 % av målet 
att 10 % av varje medlemsstats 
energianvändning inom transportsektorn 
ska utgöra förnybar energi senast 2020. 
Leverantörerna ska styrka att 
biodrivmedlen producerats från sådana 
råvaror som anges i del A i bilaga IX och 
förnybara flytande och gasformiga 
biobränslen av icke-biologiskt ursprung. 
Medlemsstaterna ska rapportera vidare 
uppgifterna till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 152
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast 
den 31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten, 
enligt förfaranden som ska utformas för 
att undvika administrativa bördor, om 
produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.”

Or. fr
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Ändringsförslag 153
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 
31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel, 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln, 
inbegripet beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska 
rapportera vidare uppgifterna till 
kommissionen.

6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 
31 maj varje år rapportera till den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten 
om produktionskedjorna för biodrivmedel 
aktuella volymer och växthusgasutsläppen 
per energienhet under hela livscykeln. 
Medlemsstaterna ska rapportera vidare 
uppgifterna till kommissionen.

Or. da

Ändringsförslag 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 5 första stycket ska första 
meningen ersättas med följande:

utgår

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på följande:”

Or. en
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Ändringsförslag 155
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska energi från biodrivmedel beaktas för 
de syften som anges i artikel 7a endast om 
de uppfyller hållbarhetskriterierna i 
punkterna 2–6c i den här artikeln.
Biodrivmedel som producerats av 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker, oljegrödor eller av cellulosa från 
icke-livsmedel eller material som 
innehåller både cellulosa och lignin som 
inte är avfall eller restprodukter och som 
beaktas för de syften som anges i 
artikel 7a får inte överstiga den 
energikvantitet som anges i andra stycket 
i artikel 3.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG om främjande 
av användningen av energi från 
förnybara energikällor.” 

Or. en

Ändringsförslag 156
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska andra stycket utgå.
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Or. en

Motivering

En konsekvent hållbarhetslagstiftning förutsätter att avancerade biodrivmedel underställs 
samma hållbarhetskrav som konventionella drivmedel. För att hållbarhetsstrategierna ska 
vara trovärdiga måste kontrollerna vara stränga och omfatta samtliga biodrivmedel. 
Kommissionens förslag skulle innebära att man särskilt främjar biodrivmedel som framställts 
från icke-hållbara råvaror. Om vissa avfalls- och restprodukter undantas från 
hållbarhetskriterierna innebär detta att biodrivmedel som framställts av avfall från 
palmoljeproduktion subventioneras trots att palmoljan producerats genom olaglig 
regnskogsavverkning. Detta gäller även återanvändning av ätbara oljor som producerats på 
ett icke-hållbart sätt. Därigenom skulle man inte skydda områden med betydande biologisk 
mångfald, regnskogar, sumpmarker eller torvmossar.

Ändringsförslag 157
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 
2014. En anläggning ska anses vara i drift 
så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 
2014. En anläggning ska anses vara i drift 
så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 31 
december 2017 och på minst 50 % fram till 
den 1 januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 31 
december 2017 och på minst 50 % fram till 
den 1 januari 2018.

De minskade växthusgasutsläppen genom 
användning av biodrivmedel ska beräknas i 
enlighet med artikel 7d.1.

De minskade växthusgasutsläppen genom 
användning av biodrivmedel ska beräknas i 
enlighet med artikel 7d.1.

Dessutom ska den minskning av 
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växthusgasutsläppen som uppnås genom 
en användning av sådana biodrivmedel 
som anges i del A i bilaga V beräknas i 
enlighet med artikel 7d.1 endast för en 
kvantitet som motsvarar högst 5 % av den 
totala energianvändningen. För 
kvantiteter som överstiger 5 % ska de 
minskade växthusgasutsläppen för sådana 
biodrivmedel anses motsvara de fossila 
bränslenas genomsnittliga 
växthusgasutsläpp under hela livscykeln.
De minskade växthusgasutsläppen för 
biodrivmedel som framställts från sådana 
råvaror som anges i del A i bilaga IX till 
direktiv 2009/28/EG ska beräknas i 
enlighet med artikel 7d.1, och dessa 
biodrivmedels bidrag vid beräkningen av 
den genomsnittliga 
växthusgasintensiteten hos den totala 
bränsleanvändningen ska multipliceras 
med fyra.
De minskade växthusgasutsläppen för 
biodrivmedel som framställts från sådana 
råvaror som anges i del B i bilaga IX ska 
beräknas i enlighet med artikel 7d.1, och 
dessa biodrivmedels bidrag vid 
beräkningen av den genomsnittliga 
växthusgasintensiteten hos den totala 
bränsleanvändningen ska multipliceras 
med två.
De minskade växthusgasutsläppen för 
förnybara flytande och gasformiga 
biobränslen av icke-biologiskt ursprung 
ska beräknas i enlighet med artikel 7d.1, 
och dessa biodrivmedels bidrag vid 
beräkningen av den genomsnittliga 
växthusgasintensiteten hos den totala 
bränsleanvändningen ska multipliceras 
med fyra.” 

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i förnybarhets- och bränslekvalitetsdirektiven – inklusive eventuella 
Iluc-åtgärder – bör vara konsekventa och samordnade. De minskade växthusgasutsläpp som 
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”konventionella” biodrivmedel bidrar med när det gäller att nå målet om en 6-procentig 
minskning ska därför endast beaktas för högst 5 % av deras andel av den totala 
bränsleanvändningen, och bidragen från andra generationens biodrivmedel ska multipliceras 
med fyra respektive två.

Ändringsförslag 158
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1
ska vara minst 60 % för biodrivmedel som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel.”

”2. Summan av de direkta och indirekta
växthusgasutsläppen från användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen
som ska beaktas för de syften som anges i
punkt 1 ska vara minst 60 % och får inte 
överstiga 42 gCO2eq/MJ.”

Or. en

Motivering

Gränsvärden för minskade växthusgasutsläpp som anges i relativa termer (%), såsom de som 
föreslås av kommissionen, ger inte tillräckliga garantier för investerare, eftersom 
referensvärdena kan komma att ändras över tid. Om istället ett högsta värde för utsläppen 
anges i absoluta termer – såsom i detta ändringsförslag – får man ökad säkerhet för sådana 
investeringar som näringslivet kan vilja inrikta sig på. Gränsvärdet 42 gCO2eq/MJ, som 
används här, motsvarar en 50-procentig utsläppsminskning med nuvarande referensnivå.

Ändringsförslag 159
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 
2014. En anläggning ska anses vara i drift 
så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.”

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som är i drift. En anläggning 
ska anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel.”

Or. en

Ändringsförslag 160
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 %
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 
2014. En anläggning ska anses vara i drift 
så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.”

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 50 %
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 
2014. En anläggning ska anses vara i drift 
så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.”

Or. fr

Motivering

En minimitröskel på 60 % är alltför hög och kommer att avskräcka från forskning och 
investeringar i innovativa produktionskedjor för avancerade biodrivmedel och därmed 
minska industrialiseringspotentialen och målet att främja ett ökat marknadsgenomslag för 
avancerade biodrivmedel.
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Ändringsförslag 161
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 %
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 
juli 2014. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel.”

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 %. 
En anläggning ska anses vara i drift så 
snart det har förekommit fysisk produktion 
av biodrivmedel.”

Or. en

Ändringsförslag 162
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/70/EG.
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter 
den 1 juli 2014. En anläggning ska anses 
vara i drift så snart det har förekommit 
fysisk produktion av biodrivmedel.”

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel som ska beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % 
för biodrivmedel som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter 
den 1 juli 2018. En anläggning ska anses 
vara i drift så snart det har förekommit 
fysisk produktion av biodrivmedel.”

Or. ro
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Ändringsförslag 163
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % 
fram till den 1 januari 2018.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 164
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % fram 
till den 1 januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 får summan av de direkta 
och indirekta växthusgasutsläpp som 
uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen
som ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 inte överstiga 54 gCO2eq/MJ fram 
till den 31 december 2016 och 
42 gCO2eq/MJ fram till den 1 januari 
2017. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel och flytande 
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biobränslen.

Or. en

Motivering

Om ett högsta värde för utsläppen anges i absoluta termer – såsom i detta ändringsförslag –
får man ökad säkerhet för sådana investeringar som näringslivet kan vilja inrikta sig på. 
Värdena 54 respektive 42 gCO2eq/MJ, som anges här, motsvarar utsläppsminskningar på 
cirka 35 respektive 50 %. Det finns ingen anledning att skjuta upp 50-procentskravet från 
2017 till 2018, som kommissionen föreslår.

Ändringsförslag 165
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 35 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 50 % fram 
till den 1 januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före 
den 31 december 2013 ska den minskning 
av växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel som ska 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
vara på minst 45 % fram till den 
31 december 2017 och på minst 60 % från
den 1 januari 2018 och därefter.

Or. en

Ändringsförslag 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas utgår
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med följande:
”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

Ändringsförslag 168
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

ba) Följande punkt 4a ska införas:
”4. Biodrivmedel och flytande biobränsle 
från länder eller regioner där utsläppen 
från ändrad markanvändning uppgår till 
mer än 35 % av utsläppen från fossila 
bränslen (30 gCO2eq/MJ) beräknat för 
hela landet eller regionen i enlighet med 
punkt 7 i del C i bilaga IV ska inte 
beaktas för de syften som anges i 
punkt 1.”

Or. en

Ändringsförslag 169
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt 5a ska införas:
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 får inte framställas av avfall, 
såvida det inte på ett oberoende sätt kan 
fastställas att avfallshierarkin respekteras, 
dvs. att förebyggande, förberedelse för 
återanvändning och materialåtervinning 
av avfall ska föregå energiåtervinning, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 170
Fiona Hall
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7b – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt 5a ska införas:
”5a. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas för de syften som 
anges i punkt 1 a–c får inte framställas av 
råvaror som härrör från avfall, såvida det 
inte på ett oberoende sätt kan fastställas 
att avfallshierarkin i enlighet med 
artikel 4 i direktiv 2008/98/EG 
respekteras, dvs. att förebyggande, 
förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning av avfall ska föregå 
energiåtervinning.
Kommissionen ska för detta ändamål ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 25 b för att fastställa 
förfarandena för en oberoende 
bedömning och certifiering. 
Förfarandena ska ha antagits senast den 
[1 januari 2016].”

Or. en

Motivering

Avfall ska hanteras i enlighet med den avfallshierarki som anges i artikel 4 i ramdirektivet om 
avfall, dvs. förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning ska ske 
innan avfall används för energiåtervinning. För att förhindra fusk ska man genom en 
oberoende bedömning och certifiering fastställa att denna hierarki respekteras.

Ändringsförslag 171
Jens Rohde

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

ba) Följande punkt 5a ska införas: 
”5a. Råvaror som används för 
framställning av biodrivmedel och 
flytande biobränslen ska inte beaktas för 
de syften som anges i artikel 7a.2 a–c om 
markanvändningen som avses i 
punkterna 4 och 5 har ändrats avsevärt 
under det år som råvarorna utvanns.”

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 172
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt 5a ska införas:
”5a. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen som beaktas för de syften som 
anges i punkt 1 ska framställas av råvaror 
som utvinns med hjälp av hållbara 
markanvändningsmetoder som innebär 
att ekosystemens kollager bevaras eller 
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ökar, den biologiska mångfalden tryggas 
och markens bördighet och halt av 
organiskt kol skyddas, markerosion 
förhindras och hushållningen med 
vattenresurserna främjas, och som ger 
minimal påverkan när det gäller 
vattentillgång och vattenkvalitet och 
vattnets näringsämnes- och 
mineralbalans.” 

Or. en

Ändringsförslag 173
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 7 ändras första meningen i 
andra ledet enligt följande: 
”Kommissionen rapporterar vartannat år 
till Europaparlamentet och till rådet om 
konsekvenserna av den ökade efterfrågan 
på biodrivmedel för den sociala 
hållbarheten i EU och tredjeländer, om 
hur produktionen av biodrivmedel bidrar 
till att minska bristen på vegetabiliska 
proteiner inom EU och om 
konsekvenserna av EU:s 
biodrivmedelspolitik för tillgången till 
livsmedel för befolkningen i 
utvecklingsländer och för andra 
utvecklingsfrågor.

Or. nl

Ändringsförslag 174
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 7a och artikel 7b.2 ska de 
minskade växthusgasutsläppen genom 
användning av biodrivmedel under hela 
livscykeln beräknas enligt följande: 
a) genom att använda normalvärdet för 
minskningen av växthusgasutsläppen för 
en produktionskedja när ett sådant 
normalvärde fastställs i del A eller B i 
bilaga IV och när el-värdet för de 
biodrivmedel eller flytande biobränslen 
som beräknas i enlighet med led 7 i del C i 
bilaga IV är lika med eller mindre än noll 
och när de uppskattade utsläppen på 
grund av indirekt ändrad 
markanvändning är noll i enlighet med 
del B i bilaga V,
b) genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga IV och till 
detta faktiska värde lägga de beräknade 
värden för utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning som anges i 
bilaga V,
c) genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C led 1 i bilaga IV, varvid 
de disaggregerade normalvärdena i del D 
eller E i bilaga IV får användas för vissa 
faktorer, och faktiska värden beräknade i 
enlighet med den metod som fastställs i 
del C i bilaga IV för alla övriga faktorer, 
och genom att till detta värde lägga de 
beräknade värden för utsläpp till följd av 
indirekt ändrad markanvändning i 
enlighet med bilaga V.”
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Or. en

Motivering

Beräkningsmetoden bör ändras så att även de beräknade Iluc-värdena kan beaktas i enlighet 
med förslaget till ny bilaga V till bränslekvalitetsdirektivet.

Ändringsförslag 175
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 7a och artikel 7b.2 ska de 
minskade växthusgasutsläppen genom 
användning av biodrivmedel under hela 
livscykeln beräknas enligt följande: 
a) genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller B i 
bilaga IV och när el-värdet för de 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
som beräknas i enlighet med del C led 7 i 
bilaga V är lika med eller mindre än noll, 
och till detta normalvärde lägga värden 
för utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning i enlighet med bilaga V,

b) genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga IV, och till 
detta faktiska värde lägga värden för 
utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning i enlighet med bilaga V, 
eller
c) genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C led 1 i bilaga IV, varvid 
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de disaggregerade normalvärdena i del D 
eller E i bilaga V får användas för vissa 
faktorer, och faktiska värden beräknade i 
enlighet med den metod som fastställs i 
del C i bilaga IV för alla övriga faktorer, 
med undantag för värdet eiluc, för vilket 
de värden som finns omnämnda i bilaga V 
måste användas.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på korrigering av de 
uppskattade typiska värdena och 
normalvärdena i delarna B och E i 
bilaga IV.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga 

utgår
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V till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, 
införande av nya värden på nya 
detaljnivåer, eventuellt införande av nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden, 
översyn av de kategorier inom vilka 
biodrivmedel anses ge upphov till 
nollutsläpp i samband med indirekt 
ändrad markanvändning och utarbetande 
av faktorer för bedömning av råvaror i 
form av cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. en

Ändringsförslag 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”

Or. ro

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 180
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga V 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, även genom ändring av de 
föreslagna värdena för indirekt ändrad 
markanvändning per grödgrupp, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer, 
eventuellt införande av nya värden för den 
händelse att ett nytt biodrivmedel 
introduceras på marknaden, översyn av de 
kategorier inom vilka biodrivmedel anses 
ge upphov till nollutsläpp i samband med 
indirekt ändrad markanvändning och 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin, under 
förutsättning att sådana åtgärder främjar 
forskning och utveckling av innovativ 
teknik i medlemsstaterna och tar hänsyn 
till den nödvändiga förbättringen av 
försörjningstryggheten när det gäller 
drivmedel av dieseltyp.”

Or. fr

Motivering

Delegerade akter kan vara motiverade för anpassning av bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen. För att inte skapa osäkerhet som kan avskräcka från 
investeringar bör det dock betonas att sådana åtgärder under alla omständigheter ska syfta 
till att främja forskning och utveckling i medlemsstaterna och till att tillgodose marknadens 
behov.

Ändringsförslag 181
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska senast den
31 december 2014 och därefter vartannat 
år rapportera om den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen när det gäller 
en bedömning av värdena för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
förslag för att kunna anpassa bilaga VIII 
till bästa tillgängliga vetenskapliga rön,
ändra de föreslagna värdena för indirekt 
ändrad markanvändning per grödgrupp,
införa nya värden på nya detaljnivåer (dvs. 
på råvarunivå), eventuellt införa nya 
värden för den händelse att ett nytt 
biodrivmedel introduceras på marknaden
och utarbeta faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från icke-
livsmedel samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin.”

Or. en

Ändringsförslag 182
Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Led a i punkt 1 ska ersättas med 
följande:
a) genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller B i 
bilaga V och när el-värdet för dessa 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
som beräknas i enlighet med del C led 7 i 



PE510.481v01-00 108/184 AM\933726SV.doc

SV

bilaga V och del A i bilaga V, är lika med 
eller mindre än noll,

Or. en

Motivering

Denna ändring ser till att växthusgasutsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning 
beaktas när det ska fastställas om kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i direktiv 
98/70/EG följs.

Ändringsförslag 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av 
bilaga IV till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en

Ändringsförslag 184
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassningen av bilaga 
IV till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, bland annat genom tillägg 
av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en

Ändringsförslag 185
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 10a med 
avseende på anpassningen av bilaga IV 
till den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen, bland annat genom tillägg av 
värden för ytterligare produktionskedjor 
för biodrivmedel för samma eller för andra 
råvaror och genom ändring av den metod 
som fastställs i del C.

Kommissionen ska vid behov även lägga 
fram förslag för att anpassa bilaga IV till
bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bland 
annat genom tillägg av värden för 
ytterligare produktionskedjor för 
biodrivmedel för samma eller för andra 
råvaror och genom ändring av den metod 
som fastställs i del C.

Or. en
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Ändringsförslag 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

utgår

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på anpassning av de 
godkända analysmetoder som avses i 
bilagorna I, II och III till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen.”

Or. en

Ändringsförslag 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Följande artikel ska införas: utgår
”Artikel 10a
Delegeringens utövande
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.



AM\933726SV.doc 111/184 PE510.481v01-00

SV

3. De befogenheter som avses i artiklarna 
7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 
8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet och rådet. Ett 
beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 
7d.6, 7d.7, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 8a.3 och 
10.1 ska delegeras till kommissionen på 
obestämd tid från och med dagen för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a (ny) – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a (ny) – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 98/70/EG
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11.4 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Gaston Franco

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

1a. Artikel 2k ska ändras på följande sätt:
k) stödsystem: varje instrument, system 
eller mekanism som en medlemsstat eller 
en grupp av medlemsstater tillämpar och 
som främjar användning av energi från 
förnybara energikällor genom att minska 
kostnaden för denna energi, öka 
försäljningspriset eller öka 
försäljningsvolymen av sådan köpt energi, 
genom införande av kvoter för energi från 
förnybara energikällor. Detta omfattar, 
men är inte begränsat till, 
investeringsstöd, skattebefrielser eller 
skattelättnader, skatteåterbetalningar, 
stödsystem med kvoter för energi från 
förnybara energikällor, inklusive system 
med gröna certifikat, samt system med 
direkt prisstöd, däribland 
inmatningspriser och stödutbetalningar. 
Stödsystem får inte ge upphov till 
snedvridning av de råvarumarknader som 
utnyttjas av andra industrisektorer som av 
tradition använder sig av samma råvara.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande införas som 
led oa:
”oa). Avancerade biodrivmedel: 
Biologiskt material för vilket relevant 
alternativ användning är förknippad med 
betydande utsläpp av metan eller lustgas 
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utan att det genereras användbar energi 
enligt definition i Bilaga IX. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25b i 
syfte att anpassa denna definition till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

Or. en

Motivering

För att skapa incitament för marknaden att ta fram avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 194
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”oa) avancerad biodrivmedelsteknik: 
biodrivmedel som vanligen framställs från 
råvaror som inte utgör livsmedel eller 
foder, såsom avfall och restprodukter 
(t.ex. vetehalm och kommunalt avfall), 
grödor som inte är avsedda som livsmedel 
(t.ex. gräs och miskantus) och alger. De 
flesta former av denna teknik används i 
pilotskala eller är under teknisk 
utveckling.”

Or. en

Ändringsförslag 195
Giles Chichester

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

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 196
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Det bör vara varje medlemsstats sak att besluta inom vilken sektor av ekonomin de vill vidta 
åtgärder för att uppnå det övergripande mål som fastställs i direktivet om förnybar energi.
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Ändringsförslag 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 198
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Biodrivmedel har en hävstångseffekt på innovation inom bioteknik och växtkemi. Därför bör 
forskning och utveckling främjas inom alla sektorer med stor potential, även 
jäsningsindustrin.

Ändringsförslag 199
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av spannmål, 
andra stärkelserika grödor, socker och 
oljegrödor, samt av cellulosa från 
icke-livsmedel eller material som 
innehåller både cellulosa och lignin som 
inte är avfall eller restprodukter, inte vara 
större än en energikvantitet som motsvarar 
det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

Or. en

Ändringsförslag 200
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 

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

biobränslen som producerats av oljegrödor 
inte vara större än 4% av de 10% som 
fastställs enligt artikel 3.4 d.”

Or. sv

Motivering

När de grödor som innefattas utav taket blir färre så sänks taket.

Ändringsförslag 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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

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

Or. en

Motivering

För att bli effektiv bör begränsningen av biodrivmedel som framställts från livsmedelsgrödor 
och särskilda energigrödor räknas med när det gäller målen för både direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 98/70/EG. Begränsningen bör garantera att inga ytterligare negativa effekter till 
följd av konflikten mellan biodrivmedel och livsmedel främjas av EU-mål och EU-stöd.

Ändringsförslag 203
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 1 ska följande införas som 
tredje stycket:
”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa regler för att göra undantag 
från bestämmelserna i artikel 3.4 d för 
biodrivmedel som framställs från 
särskilda spannmål, andra stärkelserika 
grödor, socker och oljegrödor och vars 
framställningsprocess omfattar 
tillräckliga åtgärder för att mildra 
effekterna av indirekta förändringar av 
markanvändningen för att kompensera 
för drivmedlens Iluc-faktorer. Dessa 
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mildrande åtgärder kan omfatta 
användning av delprodukter och effektiv 
tillverkning, så länge de är förenliga med 
de kriterier som fastställs i artikel 17.2 i 
direktivet.”

Or. en

Motivering

För första generationens biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor kan 
Iluc-utsläppen mildras och tröskelvärdena för växthusgaser i direktiv 2009/28/EG iakttas 
genom mildrande åtgärder såsom användning av delprodukter. Regler för undantag för 
sådana hållbara biodrivmedel bör fastställas av kommissionen.

Ändringsförslag 204
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 1 ska följande införas som 
tredje stycket:
”Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen genom delegerade akter 
fastställa regler för att göra undantag 
från bestämmelserna i artikel 3.4 d för 
biodrivmedel som framställs från 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker och oljegrödor och med 
tillämpning av åtgärder för att mildra 
effekterna av indirekta förändringar av 
markanvändningen, såsom användning 
av delprodukter, skördeökningar, effektiv 
tillverkning och odling av grödor på 
övergiven mark, så länge dessa är 
förenliga med de kriterier som fastställs i 
artikel 17.2 i direktivet.”

Or. en
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Motivering

För första generationens biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor kan 
Iluc-utsläppen mildras och tröskelvärdena för växthusgaser i direktiv 2009/28/EG iakttas 
genom mildrande åtgärder såsom användning av delprodukter. Regler för undantag för 
sådana hållbara biodrivmedel bör fastställas av kommissionen.

Ändringsförslag 205
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 1 ska följande införas som 
tredje stycket:
”Avancerade biodrivmedel ska stå för 
minst 3 % av den slutgiltiga 
energianvändningen för transporter 
2020.”

Or. en

Motivering

För att skapa starka incitament för marknaden att gå över till avancerade biodrivmedel sätter 
vi upp ett fast mål för att främja en hållbar biodrivmedelsstrategi i Europa.

Ändringsförslag 206
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande stycken ska införas efter 
första stycket:
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”År 2020 ska minst 3 % av den slutliga 
energianvändningen före transport täckas 
av energi från avancerade biobränslen.
”År 2025 ska minst 5 % av den slutliga 
energianvändningen före transport täckas 
av energi från avancerade biobränslen”.

Or. da

Motivering

Införs efter det första avsnittet som ändringsförslag till föredragande Alejo Vidal-Quadras 
eget ändringsförslag till kommissionens förslag i artikel 2.2c led i.

Ändringsförslag 207
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Första stycket ska ersättas med 
följande:
”Varje medlemsstat ska se till att andelen 
energi från förnybara energikällor när det 
gäller alla former av transporter år 2020 
är minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten och att andelen energi 
från förnybara energikällor när det gäller 
bensin år 2020 är minst 10 % av den 
slutliga energianvändningen i bensin i 
medlemsstaten.”

Or. en
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Ändringsförslag 208
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande nya stycke ska införas efter 
första stycket:
”Varje medlemsstat ska se till att andelen 
el från förnybara energikällor som 
används i alla former av transporter år 
2020 är minst 2 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter i 
medlemsstaten.”

Or. en

Ändringsförslag 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande stycke ska införas efter första 
stycket:
”Bidraget från avancerade biodrivmedel 
ska vara minst 2 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter 2020.”

Or. en
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Ändringsförslag 210
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Led a ska ersättas med följande:
”a) I första stycket avses med nämnaren 
80 % av den totala energianvändningen i 
transporter 2010 och endast bensin, 
diesel, biodrivmedel som används för väg-
och tågtransport och el ska beaktas.”

Or. en

Ändringsförslag 211
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I led b ska följande läggas till: i) I led b ska följande läggas till:

”Detta led påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

”En energimängd som motsvarar de 
åtgärder för energieffektivitet och 
energibesparingar som vidtagits av 
medlemsstaterna ska också beaktas. Detta 
led påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 17.1 a och 3.4 d.”

Or. en
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Ändringsförslag 212
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 213
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Led c ska ersättas med följande:
”c) Vid beräkningen av bidraget från el 
som produceras från förnybara 
energikällor och används i alla typer av 
elfordon får medlemsstaterna, vid 
tillämpningen av leden a och b, välja att 
använda antingen den genomsnittliga 
andelen el från förnybara energikällor för 
gemenskapen eller andelen el från 
förnybara energikällor i det egna landet, 
uppmätt två år före det ifrågavarande 
året. Vid beräkningen av användningen 
av el från förnybara energikällor i alla 
typer av elfordon ska denna användning 
dessutom anses ha 5 gånger 
energiinnehållet från tillförseln av el från 
förnybara energikällor.”
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Or. en

Motivering

Användning av förnybar el i elfordon för alla transportsätt kan bidra till en mer hållbar 
transportsektor. Elfordon skulle kunna innebära lösningar på utmaningarna inom 
transportsektorn eftersom de är betydligt mer energieffektiva än fordon med 
förbränningsmotor. Samtidigt spelar elfordon en viktig roll i andra sektorer på området för 
förnybar energi genom sin potential för ellagring.

Ändringsförslag 214
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Led c ska ersättas med följande:
”c) Vid beräkningen av användningen av 
el från förnybara energikällor i eldrivna 
vägfordon ska denna användning anses 
ha 5 gånger energiinnehållet från 
tillförseln av el från förnybara 
energikällor.”

Or. en

Ändringsförslag 215
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 217
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 5 % (beräknad 
andel i slutet av 2011) av den totala 

(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska 
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energianvändningen i transporter 2020.
i) andelen biodrivmedel som framställts 
från de råvaror som förtecknas i bilaga IX 
minst vara 2 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020, och
ii) andelen biodrivmedel som framställts 
från livsmedelsgrödor minst vara 8 % av 
den totala energianvändningen.

Or. de

Motivering

Om en gräns på 5 % införs för första generationens biodrivmedel finns det risk för att man 
inte uppnår målet i direktiv 2009/28/EG att andelen förnybar energi ska utgöra minst 10 % 
av den totala energianvändningen i transporter 2020. Avancerade biodrivmedel är 
fortfarande under utveckling och kommer inte att vara mogna för marknaden det här 
årtiondet. En separat bestämmelse om en andel på 2 % är därför nödvändig.

Ändringsförslag 218
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 7,5 % (beräknad 
andel i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020. 
Andelen energi från biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor och socker ska vara 
8 % av den slutliga energianvändningen i 
bensin 2020.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 219
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor, eller från cellulosa från 
icke-livsmedel eller material som 
innehåller både cellulosa och lignin som 
inte är avfall eller restprodukter, högst 
vara 4 % (beräknad andel i slutet av 2011) 
av den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 220
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från vegetabilisk olja och 
etanol framställd av socker, från 
spannmål eller från andra stärkelserika 
grödor högst vara 5 % (beräknad andel i 
slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. fr

Motivering

Forskning och utveckling bör alltså främjas inom alla sektorer med stor potential, antingen 
genom systemet med energiinnehåll eller genom att delmål för blandning av biodrivmedel i 
andra bränslen fastställs för att leda till synlighet och skapa möjligheter för investerare, 
beroende på sektorernas mognad.

Ändringsförslag 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från livsmedelsgrödor eller 
särskilt avsedda energigrödor högst vara 
5 % (beräknad andel i slutet av 2011) av 
den totala energianvändningen i transporter 
2020.

Or. en

Motivering

För att få bukt med den konkurrens mellan livsmedel och bränsle som orsakats av politiken 



PE510.481v01-00 132/184 AM\933726SV.doc

SV

för biodrivmedel och minska inverkan på mark- och vattenanvändning bör 5 %-gränsen för 
konventionella biodrivmedel inte enbart gälla livsmedelsgrödor utan också omfatta särskilda 
energigrödor (eller grödor som inte lämpar sig som livsmedel). För att effektivt begränsa 
användningen av landodlade biodrivmedel och flytande biobränslen bör produktion av dessa 
bränslen inte stödjas genom subventioner eller ekonomiskt stöd som överstiger det tak som 
fastställs i detta förslag.

Ändringsförslag 222
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från spannmål, andra 
stärkelserika grödor, socker eller 
oljegrödor högst vara 3 % (beräknad andel 
i slutet av 2011) av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. en

Motivering

I kommissionens ursprungliga förslag görs inget försök att införa ett tak för första 
generationens biodrivmedel före 2020 och investerare ges inte de rätta signalerna. Avsikten 
med detta ändringsförslag är att tvärtom sända en signal om att biodrivmedel som bygger på 
livsmedelsgrödor gradvis måste ersättas med andra transportåtgärder och bränslen. 
Användningen av biodrivmedel från livsmedelsgrödor bör därför stegvis minskas från dagens 
andel på 4,7 % inom transportsektorn (2010) till 3 % 2020.

Ändringsförslag 223
Kent Johansson

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

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från oljegrödor högst vara 3 %
(beräknad andel i slutet av 2011) av den 
totala energianvändningen i transporter 
2020.

Or. en

Motivering

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.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen avancerade 
biodrivmedel minst vara 2 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Energiandelen från biodrivmedel och 
flytande biobränslen ska inte överstiga de 
bidrag som fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 226
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från oljegrödor högst vara 4 %
av den totala energianvändningen i 
transporter 2020.

Or. sv
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Motivering

Här släpper vi etanolen fri från femprocentsgränsen.

Ändringsförslag 227
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Följande ska införas som led da:
”da) Andelen energi från biodrivmedel 
som framställts från råvaror som ingår i 
förteckningen i bilaga IX ska vara minst 
2,5 % av den slutliga energianvändningen 
i transporter 2020 och andelen energi 
från biodrivmedel som framställts från 
grödor ska vara högst 7,5 % av den 
slutliga energianvändningen i både diesel 
och bensin 2020.”

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Följande ska införas som led da:
”da) Medlemsstaterna ska hålla andelen 
energi från förnybara källor på minst den 
nivå som anges i första stycket under åren 
efter 2020.”
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Or. en

Ändringsförslag 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande ska införas som punkt 4a:
”4a. För att uppnå det mål som fastställs i 
punkt 4 i denna artikel ska varje 
medlemsstat minska sin 
energianvändning med minst 15 % 
jämfört med energianvändningen för 
vägtransporter 2008.
Varje medlemsstat ska ett år efter 
antagandet, senast den [ett år efter dagen 
för detta direktivs ikraftträdande], 
offentliggöra och till kommissionen 
anmäla ett prognosdokument som visar 
vilka åtgärder som ska vidtas för att 
uppfylla kravet i denna punkt.”

Or. en

Ändringsförslag 230
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande ska införas som punkt 4a:
”4a. Senast den [ett år efter dagen för 
detta direktivs ikraftträdande] ska 
kommissionen utfärda rekommendationer 
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om ytterligare åtgärder som 
medlemsstaterna kan vidta för att främja 
och uppmuntra energieffektivitet och 
energibesparingar vid transporter. 
Rekommendationerna ska omfatta 
uppskattningar av den energimängd som 
kan sparas genom att genomföra var och 
en av dessa åtgärder. En energimängd 
som motsvarar de åtgärder som 
genomförts av en medlemsstat ska beaktas 
vid den beräkning som avses i led b.”

Or. en

Ändringsförslag 231
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande ska införas som punkt 4a:
”4a. Medlemsstaterna får helt eller delvis 
uppfylla sin andel energi från 
biodrivmedel som framställts från 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker, oljegrödor eller andra landodlade 
energigrödor genom ökningar av 
förnybar energi som inte kommer från 
biomassa utan från vindkraft, solenergi, 
geotermisk energi eller tidvattenenergi, 
om detta sker utöver beräkningarna i de 
nationella handlingsplaner för energi 
från förnybara energikällor som anmälts 
enligt artikel 4.2.”

Or. en

Ändringsförslag 232
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 4 – punkt 3 – nytt stycke

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 4.3 ska följande stycke 
införas efter led b:
”Varje medlemsstat ska senast den [ett år 
efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande] offentliggöra och till 
kommissionen anmäla ett 
prognosdokument som visar vilka 
ytterligare åtgärder medlemsstaten avser 
att vidta i enlighet med artikel 3.5.”

Or. en

Ändringsförslag 233
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I artikel 4.3 ska följande stycke 
införas efter led b:
”Varje medlemsstat ska senast den [ett år 
efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande] offentliggöra och till 
kommissionen anmäla ett 
prognosdokument som visar vilka 
åtgärder medlemsstaten avser att vidta för 
att uppnå det mål som fastställs i 
artikel 3.4 sista stycket.”

Or. en
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Ändringsförslag 234
Krišjānis Kariņš

Förslaget till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. lv

Ändringsförslag 235
Bendt Bendtsen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii 
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”e) Bidraget från:
-i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. da

Ändringsförslag 236
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt 
artikel 25 b med avseende på den 
förteckning över råvaror som fastställs i 
bilaga IX.”

Or. de

Motivering

Flerdubbling är statistiskt sett svårt, eftersom det skapar ”virtuella” biodrivmedel och 
därmed gör EU:s klimatmål för 2020 tvivelaktiga. Kommissionens förslag vilseleder 
allmänheten i fråga om det faktiska bidrag som avancerade biodrivmedel står för, då de 
endast utgör en fjärdedel av den skenbara volymen. Flerdubbling skulle därför leda till ökad 
användning av fossila bränslen i EU:s transportsektor.
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Ändringsförslag 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

Bidraget från biodrivmedel som produceras 
av de råvaror som anges i bilaga IX del A 
ska bidra med 3 % till målet att öka 
andelen energi från förnybara 
energikällor till 10 % av varje 
medlemsstats energianvändning inom 
transportsektorn senast 2020.

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

2016 ska medlemsstaterna dokumentera 
att 0,5 % av målet att öka andelen energi 
från förnybara energikällor till 10 % av 
varje medlemsstats energianvändning 
inom transportsektorn består av 
biodrivmedel som framställs från de 
råvaror som anges i bilaga IX del A och 
från förnybara flytande och gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
bilaga IX del A.

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

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direktiv. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
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redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.

Or. en

Ändringsförslag 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska gälla för bidragen från olika 
råvaror:

Från 2018 ska bidraget från biodrivmedel 
som produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX och som uppfyller de 
hållbarhetskriterier som avses i skäl 7
anses vara två eller fyra gånger så stort 
som deras energiinnehåll. En vetenskaplig 
förhandsbedömning av biodrivmedlens 
faktiska hållbarhet kommer att ingå i den 
rapport som överlämnas av kommissionen 
i slutet av 2017 i enlighet med artikel 3 i 
detta förslag.

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger
så stort som deras energiinnehåll.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i bilaga IX.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
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kategorierna i–iii.
Förteckningen över råvaror i bilaga IX 
får anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 
b med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX. 

Or. en

Motivering

Flerdubbel räkning av avancerade biodrivmedel utan någon förhandsbedömning av deras 
fördelar innebär en risk att en marknad vars hållbarhet fortfarande är osäker främjas. 
Kommissionen uppmanas därför att före slutet av 2017 genomföra en särskild analys och 
bedömning av fördelarna med avancerade biodrivmedel, så att endast de avancerade 
biodrivmedel som är miljömässigt och socialt hållbara och som respekterar avfallshierarkin 
och den mest effektiva resursanvändningen främjas.

Ändringsförslag 239
Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

2020 ska minst 4 % av den totala 
energianvändningen inom 
transportsektorn erhållas genom 
användning av elfordon i enlighet med 
artikel 3.4c och energi från avancerade 
biodrivmedel i enlighet med bilaga XI.

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara 
fyra gånger så stort som deras 
energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
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bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.
Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i–iii.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror 
avsiktligt manipuleras för att omfattas av 
kategorierna i föregående stycke.

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direktiv. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.

Or. en

Motivering

Flerdubbel räkning innebär inte att man automatiskt uppnår målen i direktiv 2009/28/EG, 
eftersom de volymer som krävs för att tillgodose efterfrågan faktiskt inte produceras. Detta 
kan därför leda till ökad användning av fossila bränslen.

Ändringsförslag 240
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

utgår

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
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produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 241
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:

utgår

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 242
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 243
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra att inga 
råvaror avsiktligt manipuleras för att 
omfattas av kategorierna i–iii.

Varor som har manipulerats avsiktligt för 
att räknas som avfall ska inte omfattas av 
kategorierna i–iii. Medlemsstaterna ska se 
till att lämpliga åtgärder vidtas om 
bedrägeri upptäcks.

Or. en

Ändringsförslag 244
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biodrivmedel som produceras av material 
som innehåller både cellulosa och lignin 
ska stå för minst 1 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 245
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biodrivmedel som produceras av de 
råvaror som anges i del A i bilaga IX ska 
stå för minst 2 % av den totala 
energianvändningen i transporter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 246
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2020 ska minst 2 % av den totala 
energianvändningen inom 
transportsektorn erhållas genom
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användning av energi från avancerade 
biodrivmedel.

Or. en

Ändringsförslag 247
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
förslag till harmoniserade lösningar på 
problemet med bedrägerier och dubbel 
bokföring till följd av bristfällig 
tillämpning av de kriterier som anges i 
led e.

Or. fr

Ändringsförslag 248
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – punkt iii
Direktiv 98/70/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.”

”Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Vid denna översyn ska största 
möjliga hänsyn tas till de investeringar 
som företagen gjort i enlighet med 
gällande lagstiftning och till deras behov 
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av att få avkastning på sina investeringar. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 25 b med 
avseende på den förteckning över råvaror 
som fastställs i bilaga IX.”

Or. fr

Ändringsförslag 249
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX.”

”Förteckningen över råvaror i bilaga IX får 
anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att säkra en 
korrekt tillämpning av de 
redovisningsregler som fastställs i detta 
direkt. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på den förteckning över 
råvaror som fastställs i bilaga IX, under 
förutsättning att de främjar forskning och 
utveckling av innovativ teknik i 
medlemsstaterna och tar hänsyn till den 
nödvändiga förbättringen av 
försörjningstryggheten när det gäller 
drivmedel av dieseltyp.”

Or. fr

Ändringsförslag 250
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Följande led ska införas:
ea) Vid beräkningen av bidraget från el 
som produceras från förnybara 
energikällor och används i alla typer av 
järnvägstransporter får medlemsstaterna, 
vid tillämpningen av leden a och b, välja 
att använda antingen den genomsnittliga 
andelen el från förnybara energikällor i 
unionen eller andelen el från förnybara 
energikällor i det egna landet. Vid 
beräkningen av bidraget från el från 
förnybara energikällor som används i alla 
typer av järnvägstransporter ska dessutom 
den användningen anses vara 2,5 gånger 
så stor som energiinnehållet från 
elbidraget från förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Användningen av el från förnybara källor inom järnvägstransportsektorn bör uppmuntras och 
återspegla en större energieffektivitet.

Ändringsförslag 251
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas:
”4a. Senast [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen lämna 
rekommendationer om ytterligare 
åtgärder som medlemsstaterna kan vidta 
för att främja och stimulera 
energieffektivitet och energisparande i 
transportsektorn. Rekommendationerna 
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ska inbegripa uppskattningar av hur 
mycket energi som kan sparas genom att 
genomföra var och en av åtgärderna. Den 
energimängd som motsvarar de åtgärder 
som genomförts av en medlemsstat ska 
beaktas för den beräkning som avses i 
led b.”

Or. en

Ändringsförslag 252
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Första stycket ska ersättas med 
följande:
Varje medlemsstat ska se till att andelen 
biodrivmedel som framställts från 
förnybara källor är minst 10 % av den 
totala energianvändningen i alla former 
av transporter 2020 och dessutom se till 
att andelen energi från förnybara källor i 
bensin är minst 10 % av den totala 
energianvändningen till bensin i den 
medlemsstaten senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 253
Sabine Wils

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

ca) I artikel 4 ska följande punkt införas:
”3a. Varje medlemsstat ska senast [ett år 
efter detta direktivs ikraftträdande] 
offentliggöra och till kommissionen 
anmäla ett prognosdokument som visar 
vilka ytterligare åtgärder medlemsstaten 
tänker vidta enligt artikel 3.4a.”

Or. en

Ändringsförslag 254
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) I artikel 4 ska följande punkt införas:
”3b. Varje medlemsstat ska senast [ett år 
efter detta direktivs ikraftträdande] 
offentliggöra och till kommissionen 
anmäla ett prognosdokument som visar 
vilka åtgärder medlemsstaten tänker vidta 
för att uppnå det mål som avses i 
artikel 3.4 första stycket.”

Or. en

Ändringsförslag 255
Jens Rohde

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

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller 
utanför gemenskapens territorium ska 
energi från biodrivmedel och flytande 
biobränslen beaktas för följande syften i 
leden a, b och c endast om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6:
a) Mätning av hur väl kraven i detta 
direktiv rörande nationella mål uppfylls.
b) Mätning av hur kvoter för energi från 
förnybara energikällor uppfylls.
c) Möjlighet att få ekonomiskt stöd för 
användning av biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I slutet av punkt 1 ska följande stycke 
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införas:
”Energi från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som framställts från 
spannmål, andra stärkelserika grödor, 
socker, oljegrödor eller energigrödor som 
beaktas för de syften som avses i leden a, 
b och c ska vara högst vara 5 % 
(beräknad andel i slutet av 2011) av den 
totala energianvändningen i transporter 
2020.”

Or. en

Ändringsförslag 257
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i alla anläggningar i drift. En 
anläggning ska anses vara i drift så snart 
det har förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 258
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
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Direktiv 98/70/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2018. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Or. ro

Ändringsförslag 259
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
som produceras i anläggningar som tas i 
drift efter den 1 juli 2014. En anläggning 
ska anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

2. ”Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 %. En 
anläggning ska anses vara i drift så snart 
det har förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Or. en
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Ändringsförslag 260
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 50 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Or. fr

Motivering

En minimitröskel på 60 % är alltför hög och kommer att avskräcka från forskning och 
investeringar i innovativa produktionskedjor för avancerade biodrivmedel och därmed 
minska industrialiseringspotentialen och möjligheterna att begränsa klimatförändringarna 
genom blandning av biodrivmedel i andra bränslen.

Ändringsförslag 261
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen som ska beaktas för 

”2. De sammanlagda direkta och 
indirekta växthusgasutsläppen som 
orsakas av användningen av biodrivmedel 
och flytande biobränslen som ska beaktas 
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de syften som anges i punkt 1 ska vara 
minst 60 % för biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras i 
anläggningar som tas i drift efter den 1 
juli 2014. En anläggning ska anses vara i 
drift så snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

för de syften som anges i punkt 1 ska vara 
minst 60 % och inte överstiga
42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Motivering

De trösklar för minskade växthusgasutsläpp uttryckta i relativa termer (%) som föreslås av 
kommissionen ger inte tillräckliga garantier till investerarna eftersom förutsättningarna kan 
ändras med tiden. Att i stället fastställa ett maxvärde för utsläpp i absoluta termer, vilket 
föreslås i detta ändringsförslag, ger större säkerhet för den typ av investeringar som 
näringslivet eventuellt vill inrikta sig på.

Ändringsförslag 262
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 vara på 
minst 35 % fram till den 31 december 
2017 och på minst 50 % fram till den 
1 januari 2018.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 263
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 vara på 
minst 35 % fram till den 31 december 
2017 och på minst 50 % fram till den 1 
januari 2018.

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska de sammanlagda
direkta och indirekta växthusgasutsläppen 
som orsakas av användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 inte överstiga 54 gCO2eq/MJ fram 
till den 31 december 2016 och 
42 gCO2eq/MJ från den 1 januari 2017.
En anläggning ska anses vara i drift så 
snart det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. en

Motivering

Genom att fastställa maxvärden för utsläpp i absoluta termer, vilket föreslås i detta 
ändringsförslag, uppnås större säkerhet för den typ av investeringar som näringslivet 
eventuellt vill inrikta sig på. De värden på 54 och 42 gCO2eq/MJ som förslås här motsvarar 
ett energisparande på omkring 35 % respektive 50 %. Det finns ingen anledning att skjuta 
upp det nuvarande målet ett år enligt kommissionens förslag.

Ändringsförslag 264
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel och 

För de anläggningar som var i drift före 
den 31 december 2013 ska den minskning 
av växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel och 
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flytande biobränslen som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 vara på 
minst 35 % fram till den 31 december 2017 
och på minst 50 % fram till den 1 januari 
2018.

flytande biobränslen som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 vara på 
minst 45 % fram till den 31 december 2017 
och på minst 60 % från och med den 
1 januari 2018.

Or. en

Ändringsförslag 265
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG.
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen som ska beaktas för 
de syften som anges i punkt 1 vara på 
minst 35 % fram till den 31 december 2017 
och på minst 50 % fram till den 1 januari 
2018.

För de anläggningar som var i drift före 
den 1 juli 2014 ska den minskning av 
växthusgasutsläppen som uppnås genom 
användning av biodrivmedel och flytande 
biobränslen, vilken ska beaktas för de 
syften som anges i punkt 1, vara på minst 
35 % fram till den 31 december 2017 och 
på minst 45 % fram till den 1 januari 2018.

Or. ro

Ändringsförslag 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 



AM\933726SV.doc 161/184 PE510.481v01-00

SV

med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på de kriterier och den 
geografiska räckvidd som ska användas 
för att fastställa vilka gräsområden som 
ska omfattas av första stycket led c.”

Or. en

Ändringsförslag 268
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”4a. Biodrivmedel och flytande 
biobränslen från länder eller regioner där 
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utsläpp som orsakas av ändrade 
markanvändningar överstiger 35 % av 
utsläppen från fossila bränslen 
(30 gCO2eq/MJ) beräknat på hela landet 
eller regionen i enlighet med bilaga V 
del C led 7 ska inte beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 leden a, b och c.”

Or. en

Ändringsförslag 269
Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 leden a, b och c ska 
inte vara framställda av råvaror som 
erhålls från avfall såvida de inte är 
oberoende verifierade och godkända som 
förenliga med avfallshierarkin i artikel 4 i 
direktiv 2008/98/EG (förebyggande, 
förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning före 
energiåtervinning).
Kommissionen ska för detta ändamål ges 
befogenhet att anta delegerade akter om 
förfarandena för oberoende verifiering 
och kontroll enligt artikel 25 b.” 
Förfarandena ska antas senast den 
[1 januari 2016].”

Or. en

Motivering

Avfall bör vara föremål för avfallshierarkin i artikel 4 i ramdirektivet om avfall 
(förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning före 
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energiåtervinning) och för oberoende verifiering och kontroll för att förhindra bedrägeri.

Ändringsförslag 270
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”5a. Råvaror som används för att 
framställa biodrivmedel och flytande 
biobränslen bör inte beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 leden a, b och c om 
användningen av sådan mark som 
omfattas av punkterna 4 och 5 har 
ändrats betydligt under det år råvarorna 
har framställts.”

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 271
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska införas:
”5a. De biodrivmedel och flytande 
biobränslen som ska beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 leden a, b och c ska 
inte vara framställda av avfall såvida de 
inte har oberoende verifierats och 
godkänts som förenliga med 
avfallshierarkin i direktiv 2008/98/EG 
(förebyggande, förberedelse för 
återanvändning och materialåtervinning 
före energiåtervinning).”

Or. en

Motivering

Avfall bör vara föremål för avfallshierarkin i artikel 4 i ramdirektivet om avfall 
(förebyggande, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning före 
energiåtervinning i biodrivmedel och flytande biobränslen). Dessutom bör oberoende kontroll 
av överensstämmelse vara ett krav.

Ändringsförslag 272
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”5a. Råvaror som används till 
biodrivmedel och flytande biobränslen 
enligt punkt 1 ska produceras genom 
hållbara metoder för markanvändning 
som upprätthåller tillväxten av kollager i 
ekosystemen, säkerställer den biologiska 
mångfalden, skyddar markbördigheten 
och det organiska kolinnehållet i marken, 
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förhindrar markerosion och främjar en 
bibehållen vattenkvalitet, näringsnivå och 
mineralbalans.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6. Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 a, b och c och som erhållits från 
jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som införskaffats i 
enlighet med kraven och normerna i de 
bestämmelser som anges i de 
gemensamma bestämmelserna för system 
för direktstöd för jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare samt i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i 
rådets förordning (EG) nr 73/2009 av 
den 19 januari 2009 ska uppfylla 
hållbarhetskriterierna i artikel 17.3-17.5.”

Or. en

Ändringsförslag 274
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)
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Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 18 ska följande punkt införas 
efter punkt 3a:
”3a. Kommissionen ska se till att 
skyldigheter och åtgärder i samband med 
övervakning av uppfyllande av 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen genomförs korrekt,
särskilt gällande importerade 
biodrivmedel och flytande biobränslen.
För detta ändamål ska kommissionen
– i framtiden endast sluta handelsavtal 
mellan gemenskapen och tredjeländer 
som bindande fastställer bestämmelser om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen vilka motsvarar de 
bestämmelser som fastställs i detta 
direktiv,
– särskilt övervaka statliga 
stöd/subventioneringar till biodrivmedel 
och flytande biobränslen i tredjeländer 
och vid behov inleda förfarande vid 
oegentlig användning,
– genomföra reciprocitetsprincipen vid 
åtgärder som omfattar biodrivmedel och 
flytande biobränslen gällande import- och 
exportbestämmelser och tullförfaranden.”

Or. de

Motivering

Kommissionen måste se till att åtgärder i samband med övervakning av uppfyllande av 
hållbarhetskriterierna genomförs korrekt och att bestämmelserna om hållbarhetskriterier 
ingår i handelsavtal. Statliga stöd/subventioner i tredjeländer måste granskas för att undvika 
snedvriden konkurrens och att EU:s produktion riskeras. Likaså måste reciprocitetsprincipen 
garanteras i samband med import- och exportbestämmelser och tullförfaranden.

Ändringsförslag 275
Bernd Lange
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5b (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. I artikel 18.4 ska första stycket 
ersättas med följande:
”(4) Gemenskapen ska ingå bilaterala 
eller multilaterala avtal med tredjeländer 
vilka innehåller bestämmelser om 
hållbarhetskriterier som motsvarar de 
kriterier som fastställs i detta direktiv. När 
gemenskapen har ingått avtal vilka 
innehåller bestämmelser i ämnen som 
omfattas av de hållbarhetskriterier som 
anges i artikel 17.2–17.5, får 
kommissionen besluta att dessa avtal visar 
att biodrivmedel och flytande biobränslen 
som produceras från råvaror som odlats i 
dessa länder uppfyller 
hållbarhetskriterierna i fråga. Vid 
ingåendet av dessa avtal ska särskild 
uppmärksamhet ägnas de åtgärder som 
vidtagits för att bevara områden som 
erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
skydd av avrinningsområden och 
erosionsskydd), skydd av mark, vatten och 
luft, indirekta ändringar i 
markanvändning, återställande av skadad 
mark, undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med knapp 
vattentillgång samt de aspekter som avses 
i artikel 17.7 andra stycket.”

Or. de

Motivering

Bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer måste innehålla bestämmelser om 
hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Endast på så 
sätt kan man garantera att skyldigheterna särskilt för importerade biodrivmedel och flytande 
biobränslen gäller.
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Ändringsförslag 276
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system med 
normer för produktion av biomassa-
produkter innehåller de tillförlitliga 
uppgifter som krävs för de syften som 
anges i artikel 17.2 eller visar att 
leveranserna av biodrivmedel eller flytande 
biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 17.3–17.5. Kommissionen får 
besluta att dessa system innehåller 
tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder 
som vidtagits för att skydda områden som 
erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i 
kritiska lägen (bl.a. skydd av 
avrinningsområden och erosionsskydd), 
skydd av mark, vatten och luft, 
återställande av skadad mark, undvikande 
av överdriven vattenförbrukning i områden 
med knapp vattentillgång samt om de 
aspekter som avses i artikel 17.7 andra 
stycket. Kommissionen får också med 
avseende på tillämpningen av 
artikel 17.3 b ii erkänna skyddsområden för 
sällsynta, hotade eller utrotningshotade 
ekosystem eller arter som erkänts som 
sådana genom internationella avtal eller 
ingår i förteckningar som utarbetats av 
mellanstatliga organisationer eller av 
Internationella naturskyddsunionen.

Kommissionen ska besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system med 
normer för produktion av biomassa-
produkter innehåller de tillförlitliga 
uppgifter som krävs för de syften som 
anges i artikel 17.2 eller visar att 
leveranserna av biodrivmedel eller flytande 
biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 17.3–17.5a, eller att inga ämnen 
avsiktligt har manipulerats så att 
sändningar eller delar av sändningar 
skulle omfattas av artikel 3.4 e i–iii. 
Kommissionen får besluta att dessa system 
innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka 
åtgärder som vidtagits för att skydda 
områden som erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
skydd av avrinningsområden 
och erosionsskydd), skydd av mark, vatten 
och luft, återställande av skadad mark, 
undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med knapp 
vattentillgång samt om de aspekter som 
avses i artikel 17.7 andra stycket.
Kommissionen får också med avseende på 
tillämpningen av artikel 17.3 b ii erkänna 
skyddsområden för sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter som 
erkänts som sådana genom internationella 
avtal eller ingår i förteckningar som 
utarbetats av mellanstatliga organisationer 
eller av Internationella 
naturskyddsunionen.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 278
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
1. Med avseende på tillämpningen av 
artikel 17.2 ska de minskade 
växthusgasutsläppen genom 
användningen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen beräknas enligt 
följande:
a) Genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i bilaga V del 
A eller B och när el-värdet för dessa 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
som beräknas i enlighet med del C led 7 i 
bilaga V, är lika med eller mindre än noll 
och när de beräknade utsläppen på grund 
av indirekt ändrad markanvändning är 
noll i enlighet med bilaga VIII del B.
b) Genom att använda ett faktiskt värde 
som beräknas i enlighet med den metod 
som fastställs i del C i bilaga V och lägga 
till de beräknade värdena för utsläpp till 
följd av indirekt ändrad markanvändning 
enligt bilaga VIII.
c) Genom att använda ett värde beräknat 
som summan av faktorerna i den formel 
som avses i del C led 1 i bilaga V, varvid 
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de disaggregerade normalvärdena i 
bilaga V del D eller E får användas för 
vissa faktorer, och faktiska värden 
beräknade i enlighet med den metod som 
fastställs i del C i bilaga V för alla övriga 
faktorer och lägga till de beräknade 
värdena för utsläpp till följd av indirekt 
ändrad markanvändning enligt 
bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 279
Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1a ska ersättas med följande:
a) Genom att använda normalvärdet när 
ett normalvärde för minskningen av 
växthusgasutsläppen för en 
produktionskedja fastställs i del A eller B i 
bilaga V och när värdet för dessa 
biodrivmedel eller flytande biobränslen, 
som beräknas i enlighet med del C led 7 i 
bilaga VIII, är lika med eller mindre än 
noll.

Or. en

Motivering

Denna ändring ser till att växthusgasutsläppen från indirekt ändrad markanvändning beaktas 
när det fastställs om kriterierna för inbesparade växthusgasutsläpp i direktiv 2009/28/EG är 
uppfyllda.

Ändringsförslag 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 5 ska den sista meningen 
ersättas med följande:

utgår

”Kommissionen ska för detta ändamål ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 25 b.”

Or. en

Ändringsförslag 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga VIII till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, däribland 
översyn av värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden på nya detaljnivåer (dvs. på 
råvarunivå), införande av nya värden om 
nya råvaror för framställning av 
biodrivmedel skulle komma ut på 
marknaden samt utarbetande av faktorer 
för bedömning av råvaror i form av 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin.”
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Or. en

Ändringsförslag 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga VIII till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, däribland 
översyn av värdena för de föreslagna 
grödgruppernas påverkan på indirekt 
ändring av markanvändningen, införande 
av nya värden om nya råvaror för 
framställning av biodrivmedel skulle 
komma ut på marknaden samt 
utarbetande av faktorer för bedömning av 
råvaror i form av cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin.”

Or. en

Ändringsförslag 283
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 



PE510.481v01-00 174/184 AM\933726SV.doc

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en
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Ändringsförslag 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I punkt 7 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25 b 
med avseende på anpassningen av 
bilaga V till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bland annat 
genom tillägg av värden för ytterligare 
produktionskedjor för biodrivmedel för 
samma eller för andra råvaror och genom 
ändring av den metod som fastställs i 
del C.”

Or. en

Ändringsförslag 286
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Följande artikel ska införas: utgår
”Artikel 25 b
Delegeringens utövande
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. De befogenheter som avses i 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].
3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 
artikel 19.6 och artikel 19.7 till 
kommissionen får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
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giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.6 och 
19.7 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

Ändringsförslag 288
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 31 december 
2017 överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 

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

införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. en

Ändringsförslag 289
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 290
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

– begränsa växthusgasutsläppen i samband 
med ändrad indirekt markanvändning till 
följd av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen, och

– främja forskning och utveckling av 
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innovativ teknik i medlemsstaterna och ta 
hänsyn till den nödvändiga förbättringen 
av försörjningstryggheten när det gäller 
drivmedel av dieseltyp.
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. fr

Motivering

Vid denna översyn är ett av de tre mål som angetts att främja ett ökat marknadsgenomslag för 
avancerade biodrivmedel. Den rapport om åtgärdernas ändamålsenlighet som 
Europeiska kommissionen ska lägga fram bör därför även gälla denna viktiga aspekt av 
översynen.

Ändringsförslag 291
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 

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

av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Denna rapport ska innehålla en 
uppskattning av 
biodrivmedelsproduktionens konsekvenser 
för träindustrierna och tillgången på 
träråvara samt för de sektorer som 
använder sig av biomassa. Om lämpligt 
ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 
1 januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. fr

Ändringsförslag 292
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 31 december 
2017 överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 

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

till träindustrin och tillgängligheten till 
trä. Om lämpligt ska rapporten åtföljas av 
ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. de

Ändringsförslag 293
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska före den 
31 december 2018 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av de bästa 
rönen i enlighet med den vetenskapliga 
metoden, analyserar hur ändamålsenliga 
de åtgärder som införs genom detta 
direktiv har varit när det gäller att begränsa 
växthusgasutsläppen i samband med 
ändrad indirekt markanvändning till följd 
av produktionen av biodrivmedel och 
flytande biobränslen.
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icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga rön som används som utgångspunkt för lagstiftningen måste hålla sig till den 
vetenskapliga metoden och ska därför genomgå en s.k. peer-review. Om Iluc-faktorer ska 
ingå i hållbarhetskriterierna och därmed ligga till grund för beslut om marknadstillträde, 
måste dessa faktorer styrkas. I så fall måste det göras ett tillräckligt omfattande undantag i 
lagstiftningen för gammal hävd.

Ändringsförslag 294
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska före den 
31 december 2016överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och 
icke-livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
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varit. varit.

Or. da


