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Ändringsförslag 295
Fiona Hall

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. 
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
fastställande av 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 31 december 
2017 överlämna en rapport till 

Kommissionen ska anordna om utförlig 
och transparent forskning om 
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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.

kvantifiering av indirekt ändrad 
markanvändning och rapportera om 
resultaten före den 1 juli 2014. Rapporten 
ska också åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om införande av 
faktorer för beräkning av utsläpp som 
orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de lämpliga
hållbarhetskriterier som avses i direktiv
98/70/EG och i direktiv 2009/28/EG
senast den 31 december 2015.

Or. en

Ändringsförslag 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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.

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.
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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.

Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av hållbarhetskriterier som ska 
tillämpas för att ge incitament till
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning i enlighet 
med artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.

Or. en

Motivering

Den övervakningsrapport från kommissionen som ska läggas fram i slutet av 21017 förväntas 
se över effektiviteten av de nya åtgärder som införts, inbegripet faktorn indirekt 
markanvändning, och bör också förtydliga vilket positivt bidrag de avancerade biodrivmedlen 
gett för att uppfylla hållbarhetskriterierna och om man kan ge incitament till dem som 
alternativ till konventionella biodrivmedel.  Det behövs dessutom en förteckning över 
biologiska resurser i hela EU.

Ändringsförslag 298
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 98/70/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga I utgår

Or. en

Ändringsförslag 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 98/70/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga I utgår

Or. en

Ändringsförslag 300
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
beräknas enligt följande:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
edl = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
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esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee =utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.”

Or. en

Ändringsförslag 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
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ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 302
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – inledningen
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
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eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 303
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
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beräknas enligt följande:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
där
EB = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
edl = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och geologisk 
lagring,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och geologisk 
lagring, och
eee =utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.”

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag garanteras att utsläpp av växthusgaser från indirekt ändrad 
markanvändning beaktas då man bedömer efterlevnaden av besparingskriterierna för 
växthusgaser enligt direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 304
Fiona Hall
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Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 19a:
”19a. Utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, beskrivs i 
bilaga V.”

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag garanteras att utsläpp av växthusgaser från indirekt ändrad 
markanvändning beaktas då man bedömer efterlevnaden av besparingskriterierna för 
växthusgaser enligt direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 19a:
”19a. Utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, ska beräknas i 
enlighet med bilaga V.”

Or. en

Ändringsförslag 306
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 19a:
”19a. Utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, ska beräknas i 
enlighet med bilaga V.”

Or. en

Ändringsförslag 307
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Bilaga IV – del C – punkt 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska införas som punkt 
19b:
”19b. Utsläpp till följd av utvinning eller 
odling (eec), direkt ändring av 
markanvändning (el) och indirekt ändring 
av markanvändning (eiluc) ska tillräknas 
delprodukter på grundval av deras 
energiinnehåll. Utsläpp som tillräknas 
delprodukter ska anses som tillägg till de 
utsläpp som tillräknas huvudprodukten.”

Or. en

Ändringsförslag 308
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del A

Kommissionens förslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Parlamentets ändringsförslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Energigrödor för icke-
livsmedelsändamål

15

Or. en

Motivering

Energigrödor för icke-livsmedelsändamål kan bidra till indirekt ändrad markanvändning 
(Iluc) om de produceras på mark som har använts för livsmedelsproduktion. I 
konsekvensbeskrivningen (s. 26) fastställs de genomsnittliga beräknade Iluc-utsläppen för 
dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag 309
Britta Thomsen



PE510.730v01-00 14/54 AM\935798SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del A

Kommissionens förslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Parlamentets ändringsförslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Övriga energigrödor som odlas på 
mark

15

Or. en

Ändringsförslag 310
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del A

Kommissionens förslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
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(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Parlamentets ändringsförslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Material som innehåller cellulosa och 
lignocellulosa för icke-
livsmedelsändamål

15

Or. en

Motivering

Material som innehåller cellulosa och lignocellulosa för icke-livsmedelsändamål är 
markbaserade och kan också bidra till Iluc om de produceras på mark som har använts för 
livsmedelsproduktion. I kommissionens konsekvensbeskrivning (s. 26) fastställs de 
genomsnittliga beräknade Iluc-utsläppen för dessa andra markkrävande råvaror till 
15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag 311
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2
Direktiv 98/70/EG
Bilaga V – del B – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark,
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor. I 
sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga IV del 
C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte sker på 
åkermark, jordbruksmark för fleråriga 
grödor eller mark som tillhör någon 
annan av markkategorierna som används 
av IPCC (skogsmark, gräsmark, våtmark) 
och som används för 
livsmedelsproduktion, antingen de 
underhålls eller inte, såsom system för 
jordbruk eller trädjordbruk.”

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att tilldela en faktor för indirekt markanvändning till råvaror vars 
produktion innebär direkt ändring av markanvändningen, men det bör dock klart anges att 
direkt och indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

Ändringsförslag 312
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
"7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 
år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
el = årligt växthusgasutsläpp från 
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kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). Om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”
(b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 313
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
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markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 
år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
el = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). Om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
"7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 
år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
el = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). Om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en
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Ändringsförslag 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Bilaga V del C ska ändras på följande 
sätt:

utgår

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
"7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att 
de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 
år. Följande formel ska användas:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
där
el = årligt växthusgasutsläpp från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
(gram) koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi (megajoule)),
CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls, beroende på vilket som inträffar 
senare,
CSA = kollager per ytenhet för den 
faktiska markanvändningen (uttryckt som 
massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet 
både mark och vegetation). Om kollagret 
ackumuleras under mer än ett år ska det 
värde som tilldelas CSA vara det 
beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år 
eller när grödan når mognad, beroende 
på vilket som inträffar först, och
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P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel eller 
flytande biobränsle per ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 316
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”i) Formeln ska ersättas av:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
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eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
beräknas enligt följande:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
el = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
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etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.
Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.”

Or. en

Ändringsförslag 318
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
beräknas enligt följande:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
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edl = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.”

Or. en

Ändringsförslag 319
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Växthusgasutsläppen från produktion 
och användning av biodrivmedel 
beräknas enligt följande:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
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där
EB = totala utsläpp från användningen av 
bränslet,
eec = utsläpp från utvinning eller odling 
av råvaror,
edl = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
direkt ändrad markanvändning,
ep = utsläpp från bearbetning,
etd = utsläpp från transport och 
distribution,
eu = utsläpp från bränsle som används,
eiluc = på år fördelade utsläpp från 
förändringar av kollagret till följd av 
indirekt ändrad markanvändning,
esca = utsläppsminskningar genom 
beständig inlagring av kol i marken 
genom förbättrade jordbruksmetoder,
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid,
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.”

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag garanteras att utsläpp av växthusgaser från indirekt ändrad 
markanvändning beaktas då man bedömer efterlevnaden av besparingskriterierna för 
växthusgaser enligt direktiv 2009/28/EG.

Ändringsförslag 320
Fiona Hall
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 19a:
”19a. Utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, beskrivs i 
bilaga VIII.”

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag garanteras att utsläpp av växthusgaser från indirekt ändrad 
markanvändning beaktas då man bedömer efterlevnaden av besparingskriterierna för 
växthusgaser enligt direktiv 2009/28/EG.

Ändringsförslag 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 19a:
”19a. Utsläppen till följd av indirekt 
ändrad markanvändning, eiluc, ska 
beräknas i enlighet med bilaga VIII.”

Or. en

Ändringsförslag 322
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas som 
punkt 19a:
”19a. Utsläpp till följd av indirekt ändrad 
markanvändning, eiluc, ska beräknas i 
enlighet med bilaga VIII.”

Or. en

Ändringsförslag 323
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom de grödor som används för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen
Grödgrupp Beräknade 

utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor

12

Socker 13
Oljegrödor 55
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Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
(a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor1. 
I sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V del 
C punkt 7.”
__________________
1 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom de grödor som används för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen
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Grödgrupp Beräknade 
utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor

12

Socker 13
Oljegrödor 55
Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
(a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor1. 
I sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V del 
C punkt 7.”
__________________
1 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom de grödor som används för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen
Grödgrupp Beräknade 

utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor

12

Socker 13
Oljegrödor 55
Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
(a) De råvaror som inte anges i del A i 
denna bilaga.
(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor1. 
I sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V del 
C punkt 7.”
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__________________
1 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 326
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Följande bilaga ska införas: utgår
”Bilaga VIII
Del A. Beräknade utsläpp som orsakas 
genom de grödor som används för 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen
Grödgrupp Beräknade 

utsläpp som 
orsakas genom 
indirekt ändrad 
markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och 
andra 
stärkelserika 
grödor

12

Socker 13
Oljegrödor 55
Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning beräknas till noll
Biodrivmedel och flytande biobränslen 
som beräknas ge upphov till nollutsläpp 
på grund av indirekt ändrad 
markanvändning:
a) De råvaror som inte anges i del A i 
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denna bilaga.
b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, 
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor1. 
I sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V del 
C punkt 7.”
__________________
1 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 327
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del A

Kommissionens förslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Parlamentets ändringsförslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12
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Socker 13

Oljegrödor 55

Material som innehåller cellulosa och 
lignocellulosa för icke-
livsmedelsändamål

15

Or. en

Motivering

Material som innehåller cellulosa och lignocellulosa för icke-livsmedelsändamål är 
markbaserade och kan också bidra till Iluc om de produceras på mark som har använts för 
livsmedelsproduktion. I kommissionens konsekvensbeskrivning fastställs de genomsnittliga 
beräknade Iluc-utsläppen för dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag 328
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del A

Kommissionens förslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Parlamentets ändringsförslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13
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Oljegrödor 55

Övriga energigrödor som odlas på 
mark

15

Or. en

Ändringsförslag 329
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del A

Kommissionens förslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Parlamentets ändringsförslag

Grödgrupp Beräknade utsläpp som orsakas genom 
indirekt ändrad markanvändning 
(gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika 
grödor 

12

Socker 13

Oljegrödor 55

Energigrödor för icke-
livsmedelsändamål

15

Or. en
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Motivering

Energigrödor för icke-livsmedelsändamål kan bidra till indirekt ändrad markanvändning 
(Iluc) om de produceras på mark som har använts för livsmedelsproduktion. I 
konsekvensbeskrivningen (s. 26) fastställs de genomsnittliga beräknade Iluc-utsläppen för 
dessa andra markkrävande råvaror till 15 gCO2/MJ.

Ändringsförslag 330
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII – del B – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Råvaror vars produktion har lett till 
direkt ändrad markanvändning, dvs. en 
övergång från en av följande 
markkategorier som används av IPCC, 
dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark,
bebyggelse och annan mark till åkermark 
och jordbruksmark för fleråriga grödor15.
I sådana fall ska ett värde för utsläpp till 
följd av direkt ändrad markanvändning 
(el) beräknas i enlighet med bilaga V del 
C punkt 7.”

(b) Råvaror vars produktion inte sker på 
odlade marker, jordbruksmark för 
fleråriga grödor eller marker som tillhör 
någon annan av markkategorierna som
används av IPCC (skogsmark, gräsmark, 
våtmark) och som används för 
livsmedelsproduktion, antingen de 
underhålls eller inte, såsom system för 
jordbruk eller trädjordbruk.”

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att tilldela en faktor för indirekt markanvändning till råvaror vars 
produktion innebär direkt ändring av markanvändningen, men det bör dock klart anges att 
direkt och indirekt ändring av markanvändning inte nödvändigtvis utesluter varandra.

Ändringsförslag 331
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Råvaror som bidrar till att det mål på 
2 procent som avses i artikel 3.4 d i) i 
direktiv 2009/28/EG uppnås:

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

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel1.

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Stallgödsel och avloppsslam.

(d) Halm. (d) Bagass.
(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Bark, grenar, blad, spån och flis.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

(f) Biomassa från kommunalt avfall som 
omfattas av återvinningsmålen enligt 
artikel 11.2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

(g) Tallbeck. (g) Biomassafraktioner av industriavfall.
(h) Råglycerin. (h) Majskolvar.

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

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(k) Nötskal. (k) Skal.
(l) Skal. (l) Material som innehåller lignocellulosa, 

utom stockar och fanér.

(m) Kolvar. (m) Material som innehåller cellulosa 
från icke-livsmedel.

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis. (n) Nötskal.
”Del B. Del B. Råvaror vars bidrag till det 
mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara 
två gånger så stort som deras 

(o) Fria fettsyror från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.
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energiinnehåll
(a) Använd matolja. (p) Halm.

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.

(q) Tallbeck.

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (r) Använd matolja.

(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”
__________________ __________________
16 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1. 1 EUT L 279, 10.10.2002, s. 1.

Or. de

Motivering

Statistiskt sett ger dubbelberäkningar upphov till svårigheter eftersom de leder till uppkomst 
av ”virtuella” biodrivmedel och därmed ifrågasätter EU:s klimatmål för 2020. 
Kommissionens förslag vilseleder allmänheten i fråga om det verkliga bidraget från 
avancerade biodrivmedel, som endast uppgår till ¼ av den skenbara volymen. 
Dubbelberäkningar skulle alltså leda till en ökad användning av fossila bränslen inom EU:s 
transportsektor.

Ändringsförslag 332
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: 3) Följande bilaga ska införas:

”Bilaga IX "Bilaga IX

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

Följande biodrivmedel ska betraktas som
avancerade biodrivmedel:

(a) Alger. Biologiskt material för vilket relevant 
alternativ användning är förknippad med 
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betydande utsläpp av metan eller lustgas 
utan att det genereras användbar energi.”

(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas 
av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv.
(c) Biomassafraktioner av industriavfall.
(d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam.
(f) Pressrester från palmoljeframställning 
och tomma palmfruktsklasar.
(g) Tallbeck.
(h) Råglycerin.
(i) Bagass.
(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.
(k) Nötskal.
(l) Skal.
(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér."
__________________
16 EUT L 273, 10.10.2002, s. 1.
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Or. sv

Ändringsförslag 333
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
2009/28/EF
Bilaga IX (ny) – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Del A. Förteckning över avancerade 
biodrivmedel

Biodrivmedel som härrör från följande 
råvaror ska betraktas som avancerade 
biodrivmedel

Or. da

Ändringsförslag 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 skulle kunna anses vara 
två eller fyra gånger så stort som deras 
energiinnehåll 2018, efter en vetenskaplig 
förhandsbedömning av deras 
miljömässiga och samhälleliga hållbarhet 
liksom av huruvida principen om en 
hierarki följs och av huruvida resurserna 
används så effektivt som möjligt

Or. en
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Ändringsförslag 335
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Del A. Biodrivmedel som härrör från 
följande råvaror ska anses vara avancerade 
biodrivmedel

Or. en

Ändringsförslag 336
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Del A. Råvaror som kan ingå i delmålet 
för avancerade biodrivmedel

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

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

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall.

(d) Halm. (d) Halm.
(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Stallgödsel och avloppsslam.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

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

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

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(k) Nötskal. (k) Nötskal.

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

(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del B. Råvaror för avancerade 
biodrivmedel som kan bidra till återstoden

(a) Använd matolja. (a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.

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

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

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

(da) Råglycerin.
(db) Förnybara flytande och gasformiga 
bränslen av icke-biologiskt ursprung

Or. en

Ändringsförslag 337
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 

Del A. Biodrivmedel som härrör från 
följande råvaror ska anses vara avancerade 
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gånger så stort som deras energiinnehåll biodrivmedel

Or. en

Ändringsförslag 338
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Alger. (a) Alger.

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

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

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall 
och rester såsom råglycerol, råglycerin, 
raffinerade fettsyror och soap stock.

(d) Halm. (d) Halm.

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

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

(g) Tallbeck. (g) Biomassafraktioner av avfall och 
rester från skogsbruk och därmed 
förknippad industri såsom bark, grenar, 
barr, blad, spån och flis, svartlut, rödlut, 
lignin, råsulfatsåpa, tallbeck och 
rå tallolja.

(h) Råglycerin. (h) Biomassafraktioner av avfall och 
rester från jordbruk och därmed 
förknippad industri såsom bagass, hinnor, 
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skal, press- och jäsningsrester från 
vinframställning och kolvar.

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

(j) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel1.

(k) Nötskal. (k) Cellulosa från icke-livsmedel.
(l) Skal. (l) Material som innehåller lignin, utom 

stockar och fanér.”

(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.
(d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Or. en

Motivering

Att räkna råvarorna flera gånger innebär att de ursprungliga ambitionerna med målet på 
10 procent för förnybar energi i transportsektorn tunnas ut eftersom det blir möjligt att uppnå 
målet med en mindre verklig andel biodrivmedel. Detta leder till att fossilbränsleberoendet 
kvarstår till över 90 procent. För att förhindra att de ursprungliga klimatambitionerna i 
direktivet sätts på spel bör man inte räkna råvarorna flera gånger.

Ändringsförslag 339
Vidal-Quadras
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IX Bilaga IX

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

Förteckning över avancerade 
biodrivmedel

Biodrivmedel som härrör från följande 
råvaror ska anses vara avancerade 
biodrivmedel

(a) Alger. (a) Alger.

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

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

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

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

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning, 
olja från använd blekjord, slam från 
palmolja och tomma palmfruktsklasar.

(g) Tallbeck. (g) Tallbeck.
(h) Råglycerin. (h) Råglycerin.

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

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(k) Nötskal. (k) Nötskal.

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

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

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 

(o) Använd matolja.
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gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja. (p) Animaliska fetter som klassificeras 

enligt kategori I och II och III i enlighet 
med förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.

(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.

(q) Cellulosa från icke-livsmedel.

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. (r) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

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

(s) Triglycerider, fria fettsyror och 
destillat av fetter och oljor om inte 
uppfyller uppställda krav, från 
oleokemiska företag, biodiesel, raffinering 
av vegetabiliska oljor och 
livsmedelsförädling samt företag för 
destruering av animaliskt fett.
(t) Animaliska fetter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel.
(u) Teknisk majsolja.
(w) Avfall i form av fett från 
fiskberedningsindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 340
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll 
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(a) Alger. (a) Alger. 
(b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv. 

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

(c) Biomassafraktioner av industriavfall. (c) Biomassafraktioner av industriavfall. 

(d) Halm. (d) Stallgödsel och avloppsslam.
(e) Stallgödsel och avloppsslam. (e) Tallbeck.

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

(f) Råglycerin.

(g) Tallbeck. (g) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

(h) Råglycerin. (h) Material som innehåller 
lignocellulosa, inbegripet halm, bagass, 
nötskal, skal och kolvar.

(i) Bagass. (i) Sockerrika grödor som används för att 
framställa nya molekyler (utom etanol). 

(j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

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

(k) Nötskal. (a) Använd matolja.
(l) Skal. (b) Animaliska fetter som klassificeras 

enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.

(m) Kolvar.
(n) Bark, grenar, blad, spån och flis.
Del B. Råvaror vars bidrag till det mål 
som avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll
(a) Använd matolja.
(b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
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biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel16.
(c) Cellulosa från icke-livsmedel.

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

Or. fr

Motivering

I syfte att främja ett ökat marknadsgenomslag för avancerade biodrivmedel är det lämpligt att 
ta med material som innehåller lignocellulosa i en och samma punkt och att lägga till 
sockerrika grödor, eftersom socker inte bara tjänar som livsmedel utan också används som 
substrat för fermentation inom bioteknologin, vilket är avgörande för innovation inom 
produktion av avancerad biodiesel (därav undantaget för etanol). 

Ändringsförslag 341
Claude Turmes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alger. utgår

Or. en

Ändringsförslag 342
Niki Tzavela

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Biomassafraktioner av industriavfall. (b) Biologiskt nedbrytbar del av 
industriavfall.
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Or. en

Motivering

För att garantera förenlighet med direktivet om förnybar energi 2009/28/EG, där det 
hänvisas till en biologiskt nedbrytbar del av industriavfall redan i definitionen av biomassa i 
artikel 2 e.

Ändringsförslag 343
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX – del A – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Biologisk nedbrytning av avfall och 
rester genom bakterier.

Or. en

Ändringsförslag 344
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Halm. utgår

Or. en

Motivering

Halm har ett högt värde (exempelvis i stall och som jordförbättringsmedel). I enlighet med 
principen om kaskadanvändning bör man därför inte uppmuntra till användning av halm 
genom att räkna det flera gånger. 
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Ändringsförslag 345
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Avloppsslam från palmoljeutvinning 
och tomma palmfruktsklasar.

utgår

Or. en

Motivering

Råvaror från palmolja och dess biprodukter bör inte främjas för energiändamål då de har 
högre värde i andra sektorer. Avloppsslam från palmoljeutvinning och tomma 
palmfruktsklasar måste därför utgå från bilaga IX.

Ändringsförslag 346
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tallbeck. (g) Processrester från massa- och 
pappersindustrin såsom svartlut, 
råsulfatsåpa, rå tallolja och tallbeck.

Or. en

Motivering

Från massa- och papperstillverkning kommer flera processrester som har hög potential för 
tillverkning av avancerade biodrivmedel. Alla fraktioner härrör från samma primära process 
och är därför processrester liknande tallbeck, som ingår i del A i kommissionens förslag. Alla 
processrester som har samma ursprung bör behandlas på samma sätt.
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Ändringsförslag 347
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Eftersom det saknas hållbarhetskriterier bör man inte uppmuntra till användning av 
delprodukter direkt från skogen.

Ändringsförslag 348
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del A – led na (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Mikroorganismer.

Or. en

Ändringsförslag 349
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – rubrik
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. da

Ändringsförslag 351
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 353
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Använd matolja. utgår

Or. de

Ändringsförslag 354
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG 
Bilaga IX (ny) – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Använd matolja. utgår

Or. en
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Motivering

Använd matolja bör inte anses vara ett avancerat biodrivmedel: Att låta den ingå i denna 
förteckning kan ge upphov till bedrägerier.

Ändringsförslag 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. en

Ändringsförslag 356
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Cellulosa från icke-livsmedel. utgår

Or. en

Motivering

Eftersom det saknas hållbarhetskriterier bör man undanta användning av cellulosa från icke-
livsmedel från bilaga IX under förutsättning att adekvata miljöskyddsåtgärder genomförs.

Ändringsförslag 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 358
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX (ny) – del B – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom det saknas hållbarhetskriterier bör man undanta användning av material som 
innehåller lignocellulosa från bilaga IX under förutsättning att adekvata miljöskyddsåtgärder 
genomförs.


