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Ændringsforslag 295
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3



PE510.730v01-00 4/55 AM\935798DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen bør organisere yderligere 
detaljeret og gennemsigtig forskning rettet 
mod kvantificering af indirekte ændringer 
i arealanvendelsen og fremlægge 
resultaterne i en rapport før 1. juli 2014. 
Rapporten bør ligeledes ledsages af et 
lovgivningsforslag for at indføre skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i de relevante 
bæredygtighedskriterier i direktiverne 
98/70/EF og 2009/28/EF senest den 31. 
december 2015.

Or. en

Ændringsforslag 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 

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

indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation om indførelse af 
bæredygtighedskriterier, som skal 
anvendes for at give incitament til 
biobrændstoffer af råmaterialer, hvortil der 
ikke anvendes jordarealer, i henhold til 
artikel 3, stk. 4, litra d), i direktiv 
2009/28/EF.

Or. en

Begrundelse

EU's overvågningsrapport med frist til udgangen af 2017 forventes at gennemgå effektiviteten 
af de nye indførte foranstaltninger, herunder ILUC-faktoren, og skulle ligeledes tydeliggøre, 
hvilke avancerede biobrændstoffer har vist sig at leve op til bæredygtighedskriterierne og 
fremmes som et alternativ til traditionelle biobrændstoffer.  Endvidere er der brug for en 
oversigt over bio-ressourcer i EU.

Ændringsforslag 298
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag I
Direktiv 98/70/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I udgår

Or. en
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Ændringsforslag 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til direktiv
Bilag I
Direktiv 98/70/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I udgår

Or. en

Ændringsforslag 300
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
hvor
E =de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet;
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne;
edl = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen;
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ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = missioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker."

Or. en

Ændringsforslag 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
hvor
E de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
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el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2,  og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 302
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – indledning
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
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formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
hvor
E de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2,  samt
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke.

Or. en

Ændringsforslag 303
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra -a (nyt)
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Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
hvor
EB = de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
edl = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2,  og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker."

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen medtages, når overholdelse af bæredygtighedskriterierne for emissioner i 
direktiv 98/70/EF bestemmes.

Ændringsforslag 304
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som punkt 19a:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, er fastlagt i 
bilag V."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen medtages, når overholdelse af bæredygtighedskriterierne for emissioner i 
direktiv 98/70/EF bestemmes.

Ændringsforslag 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som punkt 19a:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc bør beregnes i 
henhold til bilag V."
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Or. en

Ændringsforslag 306
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som punkt 19a:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, bør beregnes i 
henhold til bilag V."

Or. en

Ændringsforslag 307
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Bilag IV – del C – punkt 19 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende indsættes som punkt 19b:
"19b. Emissionerne fra udvinding eller
dyrkning af råmaterialerne (eec), direkte 
ændringer af arealanvendelsen(el) og 
indirekte ændringer af 
landarealanvendelsen (eiluc) fordeles på 
biprodukter på baggrund af deres 
energiindhold. De emissioner, som tildeles 
biprodukterne, skal betragtes som tillæg 
til de emissioner, der tildeles 
hovedproduktet."

Or. en



AM\935798DA.doc 13/55 PE510.730v01-00

DA

Ændringsforslag 308
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del A

Kommissionens forslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Ændringsforslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Nonfood-energiafgrøder 15

Or. en

Begrundelse

Nonfood-energiafgrøder bidrager til ILUC, hvis de produceres på land, der har været brugt 
til dyrkning. Konsekvensanalysen (s. 26) identificerer de gennemsnitlig vurderede ILUC-
emissioner for råmaterialegrupperne til arealanvendelse som 15 gCO2/MJ.
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Ændringsforslag 309
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del A

Kommissionens forslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Ændringsforslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Andre energiafgrøder dyrket på 
landbrugsareal

15

Or. en

Ændringsforslag 310
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2



AM\935798DA.doc 15/55 PE510.730v01-00

DA

Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del A

Kommissionens forslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Ændringsforslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Celluloseholdigt nonfoodmateriale og 
lignocellulosemateriale

15

Or. en

Begrundelse

Celluloseholdigt nonfood-materiale og lignocellulosemateriale er arealbaserede og kan
ligeledes bidrage til ILUC, hvis de produceres på areal, der blevet anvendt til 
fødevaredyrkning. Kommissionens konsekvensanalyse identificerer de gennemsnitlig 
vurderede ILUC-emissioner for råmaterialegrupperne til arealanvendelse som 15 gCO2/MJ.

Ændringsforslag 311
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
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Direktiv 98/70/EF
Bilag V – del B – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt ikke at tildele produktioner, som bevirker direkte ændringer af 
arealanvendelsen, nogen ILUC-faktor, men det bør bemærkes, at direkte og indirekte 
ændringer i arealanvendelsen ikke nødvendigvis udelukker hinanden i alle tilfælde.

Ændringsforslag 312
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
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hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed (megajoule))

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager 
pr. arealenhed efter 20 år, eller når 
afgrøden er moden, afhængigt af hvilket 
der er tidligst,  samt
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energiindhold pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 313
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
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a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager 
pr. arealenhed efter 20 år, eller når 
afgrøden er moden, afhængigt af hvilket 
der er tidligst, og
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 314
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager 
pr. arealenhed efter 20 år, eller når 
afgrøden er moden, afhængigt af hvilket 
der er tidligst,  samt
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
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arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Bilag V, del C, ændres således: udgår
a) Punkt 7 affattes således:
"7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
efter følgende formel:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde (gram) CO2-ækvivalenter 
pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til referencearealanvendelsen (målt 
i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 
år, før råmaterialet er høstet, afhængigt 
af hvilken der er senest
CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. 
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arealenhed, inkl. jord og vegetation). I 
tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres 
over mere end et år, skal den værdi, der 
tillægges CSA, være det skønnede lager 
pr. arealenhed efter 20 år, eller når 
afgrøden er moden, afhængigt af hvilket 
der er tidligst,  samt
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 316
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"i) formlen affattes således:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
hvor
E = de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
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ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
esca = emissionsbesparelser fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
hvor
E = de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
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eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
esca = emissionsbesparelser fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner 
og udstyr medregnes ikke."

Or. en

Ændringsforslag 318
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
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biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
hvor
E = de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
edl = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = missioner fra selve anvendelsen af 
brændstoffet
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2, og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker."

Or. en

Ændringsforslag 319
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Punkt 1 affattes således:
"1. Drivhusgasemissionerne fra 
produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer beregnes efter følgende 
formel:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
hvor
EB = de samlede emissioner fra 
anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne
edl = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen
ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution
eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
eiluc = de årlige emissioner fra ændringer 
i kulstoflagrene som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen
esca = emissionsbesparelse fra 
akkumulering af kulstof i jorden via 
forbedret landbrugsforvaltning
eccs = emissionsbesparelse fra opsamling 
og geologisk lagring af CO2
eccr = emissionsbesparelse fra opsamling 
og erstatning af CO2,  og
eee = emissionsbesparelse fra 
overskydende elektricitet fra 
kraftvarmeværker."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i 
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arealanvendelsen medtages, når overholdelse af bæredygtighedskriterierne for emissioner i 
direktiv 2009/28/EF bestemmes.

Ændringsforslag 320
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som punkt 19a:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, er fastlagt i 
bilag VIII."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen medtages, når overholdelse af bæredygtighedskriterierne for emissioner i 
direktiv 2009/28/EF bestemmes.

Ændringsforslag 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som punkt 19a:
"19a. Følgende litra tilføjes: Emissioner 
fra indirekte ændringer i 
arealanvendelsen beregnes i henhold til 
bilag VIII."

Or. en
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Ændringsforslag 322
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som punkt 19a:
"19a. Emissioner fra indirekte ændringer 
i arealanvendelsen, eiluc, bør beregnes i 
henhold til bilag VIII."

Or. en

Ændringsforslag 323
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
Bilag VIII
Del A Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder

12
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Sukker 13
Olieholdige 
afgrøder

55

Del B Biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, for hvilke de skønnede 
emissioner som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen sættes til 
nul
Biobrændstoffer, der fremstilles af 
følgende råmaterialekategorier, anses for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så fald bør en 
"værdi for emission som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen (el)" være 
beregnet i henhold til del C, punkt 7, i 
bilag V."
__________________
EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
Bilag VIII
Del A Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder

12

Sukker 13
Olieholdige 
afgrøder

55

Del B Biobrændstoffer, for hvilke de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
sættes til nul
Biobrændstoffer, der fremstilles af 
følgende råmaterialekategorier, anses for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så fald  bør en 
"værdi for emission som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen (el)" være 
beregnet i henhold til del C, punkt 7, i 
bilag V."
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__________________
1 EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
Bilag VIII
Del A Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder

12

Sukker 13
Olieholdige 
afgrøder

55

Del B Biobrændstoffer, for hvilke de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
sættes til nul
Biobrændstoffer, der fremstilles af 
følgende råmaterialekategorier, anses for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
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dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så fald bør en 
"værdi for emission som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen (el)" være 
beregnet i henhold til del C, punkt 7, i 
bilag V."
__________________
1 EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 326
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Følgende tilføjes som bilag VIII: udgår
Bilag VIII
Del A Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelse ved 
anvendelse af råmateriale til 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler
Råmaterialegrup
pe

Skønnede 
emissioner som 
følge af indirekte 
ændringer i 
arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre 
stivelsesrige 

12
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afgrøder
Sukker 13
Olieholdige 
afgrøder

55

Del B Biobrændstoffer, for hvilke de 
skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
sættes til nul
Biobrændstoffer, der fremstilles af 
følgende råmaterialekategorier, anses for 
at indebære nulemission som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen:
a) råmaterialer, der ikke er opført i del A i 
dette bilag
b) råmaterialer, for hvilke produktionen 
har ført til direkte ændringer i 
arealanvendelse, dvs. en ændring fra en 
af følgende IPCC-kategorier for 
arealdække - skovarealer, græsarealer, 
vådområder, bebyggede områder eller 
andre arealer - til dyrkede arealer eller 
flerårige dyrkede arealer. I så fald bør en 
"værdi for emission som følge af direkte 
ændringer i arealanvendelsen (el)" være 
beregnet i henhold til del C, punkt 7, i 
bilag V."
__________________
1 EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 327
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
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(gCO2eq/MJ))

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Ændringsforslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Celluloseholdigt nonfoodmateriale og 
lignocellulosemateriale

15

Or. en

Begrundelse

Celluloseholdigt nonfoodmateriale og lignocellulosemateriale er arealbaserede og kan 
ligeledes bidrage til ILUC, hvis de produceres på areal, der anvendes til fødevareproduktion. 
Kommissionens konsekvensanalyse identificerer de gennemsnitlig vurderede ILUC-
emissioner for råmaterialegrupperne til arealanvendelse som 15 gCO2/MJ.

Ændringsforslag 328
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)
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Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Ændringsforslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Andre energiafgrøder dyrket på 
landbrugsareal

15

Or. en

Ændringsforslag 329
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55
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Ændringsforslag

Råmaterialegruppe Skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(gCO2eq/MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder 12

Sukker 13

Olieholdige afgrøder 55

Nonfood-energiafgrøder 15

Or. en

Begrundelse

Nonfoodenergiafgrøder bidrager til ILUC, hvis de produceres på land, der har været brugt til 
fødevareproduktion. Konsekvensanalysen (s. 26) identificerer de gennemsnitlig vurderede 
ILUC-emissioner for råmaterialegrupperne til arealanvendelse som 15 gCO2/MJ.

Ændringsforslag 330
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt ikke at tildele produktioner, som bevirker direkte ændringer af 
arealanvendelsen, nogen ILUC-faktor, men det bør bemærkes, at direkte og indirekte 
ændringer i arealanvendelsen ikke nødvendigvis udelukker hinanden i alle tilfælde.

Ændringsforslag 331
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Råmaterialer, hvis bidrag til opfyldelsen 2 
%-målet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
4, litra d, i direktiv 2009/28/EF:

a) Alger. a) Alger.

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

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum1

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Husdyrgødning og spildevandsslam

d) Halm. d) Bagasse
e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Bark, grene, blade, savsmuld og 

savspåner.

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

f) Biomasse af blandet kommunalt affald, 
der er omfattet af genanvendelsesmålene i 
henhold til artikel 11, stk. 2, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver.
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g) Talloliebeg. g) Biomassefraktion af industriaffald.

h) Råglycerin h) Majskolber
i) Bagasse i) Råglycerin
j) Presserester af vindruer og vinbærme j) Presserester af vindruer og vinbærme

k) Nøddeskaller k) Avner
l) Avner l) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-

og finérkævler
m) Skaller m) Celluloseholdigt nonfoodmateriale

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Nøddeskaller

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

palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning EF/1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum16.

p) Halm

c) Celluloseholdigt nonfoodmateriale. q) Talloliebeg
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

r) Brugt madolie

__________________ __________________
EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. 1EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Modregninger er statistisk svært, fordi det genererer "virtuelle" biobrændstoffer og derfor 
rejser tvivl om EU's klimamål for 2020. Kommissionens forslag vildleder offentligheden med 
hensyn til det faktiske bidrag til biobrændstoffer, som kun er 1/4 af den tilsyneladende 
mængde. Modregninger fører derfor til en forøgelse i brugen af fossile brændsler i EU's 
transportsektor.



PE510.730v01-00 38/55 AM\935798DA.doc

DA

Ændringsforslag 332
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende tilføjes som bilag IX: 3) Følgende tilføjes som bilag IX:

Bilag IX Bilag IX

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

Følgende biobrændstoffer betragtes som 
avancerede biobrændstoffer:

a) Alger. Biologisk materiale, for hvilket relevante 
alternative anvendelser er forbundet med 
betydelige emissioner af metan eller 
lattergas, uden at der genereres brugbar 
energi.

b) Biomassefraktion af blandet 
kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af 
genanvendelsesmålene i henhold til 
artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver.
c) Biomassefraktion af industriaffald.
d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam.
f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter.
g) Talloliebeg.
h) Råglycerin.
i) Bagasse.
j) Presserester af vindruer og vinbærme.
k) Nøddeskaller.
l) Avner.
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m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner.
Del B Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold.
a) Brugt madolie.
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i 
henhold til forordning ÉF/1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum.16

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale.
d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."
__________________
1 EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. sv

Ændringsforslag 333
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3

Bilag IX (nyt) – del A – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Del A Liste over avancerede 
biobrændstoffer

Biobrændstoffer, der stammer fra 
følgende råmaterialer, anses for 
avancerede biobrændstoffer

Or. da
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Ændringsforslag 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Del A Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, ville kunne sættes til to 
eller fire gange deres energiindhold i 2018 
efter foregående videnskabelig vurdering 
af deres miljømæssige og sociale 
bæredygtighed såvel som overholdelsen af 
hierarkiprincippet og den mest effektive 
anvendelse af ressourcerne

Or. en

Ændringsforslag 335
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Del A Biobrændstoffer, der stammer fra 
følgende råmaterialer, anses for 
avancerede biobrændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 336
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Del A Råmaterialer, som kan omfattes i 
det underliggende mål for avancerede 
biobrændstoffer

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

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

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald

d) Halm d) Halm
e) Husdyrgødning og spildevandsslam e) Husdyrgødning og spildevandsslam

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

g) Talloliebeg g) Talloliebeg og rå tallolie
h) Råglycerin h) Råglycerin
i) Bagasse i) Bagasse

j) Presserester af vindruer og vinbærme j) Presserester af vindruer og vinbærme
k) Nøddeskaller k) Nøddeskaller

l) Avner l) Avner
m) Skaller m) Skaller

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

Del B Råmaterialer for avancerede 
biobrændstoffer, som kan levere til rester

a) Brugt madolie. a) Brugt madolie.
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 om 

b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 om 



PE510.730v01-00 42/55 AM\935798DA.doc

DA

sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

c) Celluloseholdigt nonfoodmateriale c) Celluloseholdigt nonfoodmateriale

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler

da) Råglycerin
db) Genbrugelige væsker og 
gasbrændstoffer af ikke-biologisk 
oprindelse

Or. en

Ændringsforslag 337
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Del A Biobrændstoffer, der stammer fra 
følgende råmaterialer, anses for 
avancerede biobrændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 338
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – titel 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del A Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 

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

artikel 3, stk. 4, sættes til én gang deres 
energiindhold

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

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

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriel affald og 
affaldsprodukter såsom råglycerol, 
råglycerin, talloliefedtsyre fra 
raffinaderier og sæbefod

d) Halm d) Halm

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

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter

g) Talloliebeg g) Biomassefraktion af affald og rester fra 
skovbrug og skovbrugsrelaterede 
industrier så som bark, grene, nåle, blad, 
savsmuld, savspåner, sortlud, brunlud, 
lignin, rå sulfatsæbe, talloliebeg og rå 
tallolie

h) Råglycerin. h) Biomassefraktion af affald og rester fra 
landbrug og landbrugsrelateret industri 
såsom bagasse, nøddeskaller, avner, 
presserester af vindruer og vinbærme samt 
skaller.

i) Bagasse. i) Brugt madolie.

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

k) Nøddeskaller. k) Celluloseholdigt nonfood-materiale.
l) Avner l) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-

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

Del B Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold
a) Brugt madolie.
b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning EF/1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum1.

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

Or. en

Begrundelse

Modregninger af råmaterialer betyder, at de oprindelige ambitioner om et mål på 10 % for 
vedvarende energi i transportsektoren udvandes, da målet kan nås med en mindre faktisk 
andel af biobrændstoffer og mere end 90 %, der er afhængig af fossile brændstoffer. For at 
undgå ændringer, der bringer de oprindelige klimaambitioner i direktivet i fare, bør der ikke 
introduceres modregninger af råmaterialer.

Ændringsforslag 339
Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IX Bilag IX

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

Liste over avancerede biobrændstoffer

                                               
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
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energiindhold
Biobrændstoffer, der stammer fra 
følgende råmaterialer, anses for 
avancerede biobrændstoffer

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

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

c) Biomassefraktion af industriaffald. c) Biomassefraktion af industriaffald.

d) Halm. d) Halm.
e) Husdyrgødning og spildevandsslam. e) Husdyrgødning og spildevandsslam.

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter.

f) Flydende restprodukter, jordolie anvendt 
til blegning, palmeolieslam og tomme 
palmefrugtbundter.

g) Talloliebeg. g) Talloliebeg.

h) Råglycerin. h) Råglycerin.
i) Bagasse. i) Bagasse.

j) Presserester af vindruer og vinbærme. j) Presserester af vindruer og vinbærme.
k) Nøddeskaller. k) Nøddeskaller.

l) Avner- l) Avner.
m) Skaller. m) Skaller.

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner.

n) Bark, grene, udtyndinger, blade, 
savsmuld og savspåner.

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

o) Brugt madolie.

a) Brugt madolie. p) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I, II og III i 
henhold til forordning EF/1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum1.

                                               
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
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b) Animalske fedtstoffer, der er 
klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning EF/1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum

q) Celluloseholdigt nonfood-materiale.

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale. r) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

s) Triglycerider, frie fedtsyrer og 
destillater og olier, der ikke overholder 
specifikationerne, fra oliekemikalier, 
biodiesel, raffinering af vegetabilsk olie, 
fødevareproduktion og industri, hvorfra 
der kommer animalsk fedt.
t) Animalske fedtstoffer, der ikke er til 
konsum.
u) Teknisk majsolie.
w) Affald fra fiskeproduktionsindustrien.

Or. en

Ændringsforslag 340
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) Alger. a) Alger.

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

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

november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver.

c) Biomassefraktion af industriaffald. c) Biomassefraktion af industriaffald.
d) Halm d) Husdyrgødning og spildevandsslam.

e) Husdyrgødning og spildevandsslam. e) Talloliebeg

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter.

f) Råglycerin

g) Talloliebeg. g) Presserester af vindruer og vinbærme.

h) Råglycerin. h) Lignocellulosisk materiale, herunder
halm, bagasse, nøddeskaller, skaller og 
avner.

i) Bagasse i) Sukkerproducerende planter til 
produktion af nye molekyler (med 
undtagelse af ethanol

j) Presserester af vindruer og vinbærme. Del B Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

k) Nøddeskaller. a) Brugt madolie.
l) Avner. b) Animalske fedtstoffer, der er 

klassificeret som kategori I og II i henhold 
til forordning EF/1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum.

m) Skaller
n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner
Del B Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold.
a) Brugt madolie.

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

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

Or. fr

Begrundelse

For at fremme større markedsindtrængning for biobrændstoffer bør ligoncellulosisk materiale 
være omfattet i det samme punkt, og sukkerproducerende planter bør tilføjes, da sukker ikke 
kun er et fødevareprodukt, men også en bærer til bioteknologisk fermentering, som er vigtigt 
for innovation inden for biobrændstofsproduktion (derfor udelukkelse af ethanol).

Ændringsforslag 341
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Alger. udgår

Or. en

Ændringsforslag 342
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Biomassefraktion af industriaffald. b) Bionedbrydelig del af industriaffald.

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder 2009/28/EF, hvor bionedbrydelige dele af industrielt affald allerede er beskrevet 
ved definitionen af biomasse (artikel 2, litra e)
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Ændringsforslag 343
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IV (nyt) – del A – punkt b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Bionedbrydning af affald og rester 
foretaget af bakterier

Or. en

Ændringsforslag 344
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Halm. udgår

Or. en

Begrundelse

Halm har en høj værdianvendelse (f.eks. i stalde og til forbedring af jordkvalitet). I 
overensstemmelse med kaskadeprincippet bør halmanvendelse derfor ikke fremmes ved 
modregninger.

Ændringsforslag 345
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Flydende restprodukter fra 
palmeolieproduktion og tomme 
palmefrugtbundter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle palmeolieråmaterialer og disses biprodukter bør ikke fremmes til energiformål, da de 
har højere værdier end andre sektorer. Flydende restprodukter fra palmeolieproduktion og 
tomme palmefrugtbundter skal derfor ikke omfattes af bilag IX.

Ændringsforslag 346
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – punkt g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Talloliebeg. g) Restprodukter fra bearbejdning i 
papirmasse- og papirindustrien såsom 
sort slam, rå sulfatsæbe, rå tallolie og 
talloliebeg.

Or. en

Begrundelse

Pulp- og papirmøller har adskillige bearbejdningsrester, som har stort potentiale til 
produktion af avancerede biobrændstoffer. Alle dele stammer fra den samme primære proces 
og er derfor bearbejdningsrester, der ligner talloliebeg, som er omfattet af bilag del A i 
Kommissionens forslag. Alle restprodukter med samme oprindelse bør behandles på samme 
måde.

Ændringsforslag 347
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – punkt n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner.

udgår

Or. en

Begrundelse

I mangel af bæredygtighedskriterier bør der ikke tilskyndes til at anvende biprodukter direkte 
fra skoven.

Ændringsforslag 348
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del A – punkt n a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Mikroorganismer

Or. en

Ændringsforslag 349
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B Råmaterialer, hvis bidrag til 
opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i 

udgår
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artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres 
energiindhold

Or. en

Ændringsforslag 350
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. da

Ændringsforslag 351
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 353
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Brugt madolie. udgår

Or. de

Ændringsforslag 354
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF 
Bilag IX (nyt) – del B – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Brugt madolie. udgår

Or. en

Begrundelse

Brugt madolie bør ikke anvendes i avancerede biobrændstoffer; dets optagelse på denne liste 
kan medføre bedrageri.
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Ændringsforslag 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale. udgår

Or. en

Ændringsforslag 356
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale. udgår

Or. en

Begrundelse

I mangel af bæredygtighedskriterier bør anvendelse af celluloseholdige nonfood-materialer 
ikke omfattes af bilag IX, så længe passende miljømæssige forholdsregler er fastsat.

Ændringsforslag 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – punkt d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt) – del B – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler.

udgår

Or. en

Begrundelse

I mangel af bæredygtighedskriterier bør anvendelse af celluloseholdige nonfood-materialer 
ikke omfattes af bilag IX, så længe passende miljømæssige forholdsregler er fastsat.


