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KORT BEGRUNDELSE

I. Indledning
Fremme af biobrændstoffer har været et væsentligt element i EU's politik vedrørende energi 
og klimaforandringer. Der er mange forskellige og seriøse årsager hertil: Ikke blot øger 
biobrændstoffer transportsektorens bæredygtighed, de forbedrer også 
energiforsyningssikkerheden og støtter den økonomiske udvikling ved at skabe nye 
indtægtskilder i landdistrikterne.
Den vigtigste drivkraft for deres udvikling har været i kampen mod klimaændringer. 
Transportsektoren har været en prioritet i EU 's bestræbelser på at reducere udledningen af 
drivhusgasser, hvor den tegner sig for næsten 20 %, hvilket udgør den næststørste udledning 
af drivhusgasser efter energisektoren. Selvom biobrændstofferne ikke er det eneste 
tilgængelige middel til gradvist at dekarbonisere denne sektor, udgør de i praksis det vigtigste 
redskab til at skifte fra transport ved hjælp af fossile brændstoffer til transport baseret på 
vedvarende energikilder og den eneste mulighed for luft- og søtransporten.

Desuden indebærer biobrændstoffer en mulighed for både at mindske EU's 
energiafhængighed, som ligger på omkring 50 % og forventes at stige, og for at fremme 
udviklingen af den europæiske landbrugssektor.
I lyset af disse fordele har EU vedtaget direktiv 2003/30/EC om fremme af anvendelsen af 
biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport ("direktivet om 
biobrændstoffer") og direktiv 2009/28/EC om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder ("direktivet om vedvarende energi"), som har fremmet investeringer i 
produktion af biobrændstoffer. Direktivet om biobrændstoffer opstillede et vejledende mål om 
5,75 % biobrændstoffer i transportsektoren i 2010. Direktivet om vedvarende energi, der 
ophævede direktivet om biobrændstoffer, skabte et bindende mål: Andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for transportsektoren skal svare til mindst 10 % af det endelige 
energiforbrug i 2020. Denne bestemmelse supplerer det bindende mål i direktiv 98/70/EF 
("direktivet om brændstofkvalitet") om en reduktion på 6 % af drivhusgasintensiteten af 
brændstoffer, der benyttes inden for vejtransport og til mobile ikke-vejgående maskiner.

Men som med enhver anden energikilde har biobrændsel nogle negative konsekvenser. I 
erkendelse heraf og i medfør af mandatet i direktivet om vedvarende energi har 
Kommissionen foreslået at ændre sidstnævnte og direktivet om brændstofkvalitet for at 
minimere konsekvenserne af indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC)1 på udledningen 
af drivhusgasser.  

II. Ordførerens hovedpunkter
Ordføreren erkender, at ILUC er et fænomen, man bør forholde sig til, eftersom virkningerne 
heraf er skadelige for miljøet og kan forpurre EU's politik til nedbringelse af CO2-
udledningen. Men ordføreren mener, at foranstaltninger vedrørende biobrændstoffer bør tage 
udgangspunkt i en afbalanceret tilgang, som tager hensyn til alle de interesser, der er på spil. 

                                               
1 Når biobrændstoffer produceres på eksisterende landbrugsjord, er der fortsat efterspørgsel efter fødevarer og 
foderafgrøder, hvilket kan betyde, at der produceres mere mad og foder et andet sted. Dette kan indebære 
ændringer i arealanvendelsen (ved at ændre f.eks. skov til landbrugsjord), hvilket indebærer, at en væsentlig 
mængde af CO2 frigives i atmosfæren.
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a) ILUC-faktorer
Ordføreren er enig med Kommissionen i, at ILUC-studierne er upræcise, fordi dette fænomen 
ikke kan observeres eller måles, og de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen på trods af bedre forståelse og nylige videnskabelige forbedringer er sårbare 
over for mangler og begrænsninger ved de modeller, der anvendes til at angive en specifik 
værdi for emissioner skabt gennem ILUC for de forskellige former for afgrøder. Der 
foreligger således ikke tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at integrere ILUC-
faktorer i EU-lovgivningen. 

Desuden ville brugen af ILUC-faktorer have betydelige negative konsekvenser. Dels ville 
deres anvendelse sætte en stopper for EU's biodieselindustri, hvilket ud over de åbenlyse 
økonomiske konsekvenser ville indebære manglende hensyntagen til bilparkens overgang til 
diesel i Europa og gør det umuligt at overholde direktivet om vedvarende energi og målene 
vedrørende brændstofkvalitet. Dels ville behovet for konstant at opdatere disse værdier skabe 
usikkerhed for industrien, forhindre investeringer i nogen form for konventionelt 
biobrændstof og derved også begrænse produktionen af ethanol. 
Derfor mener ordføreren, at Kommissionens forslag ikke bør omhandle inddragelse af ILUC-
faktoren i direktiverne, ikke engang gennem en indberetningspligt. 

b) Grænse på 5 % for konventionelle biobrændstoffer
Denne foranstaltning vil udgøre en væsentlig ændring i lovgivningen, som har skabt et stabilt 
og forudsigeligt regelsæt, og hvis sidste milepæl, direktivet om vedvarende energi, blev 
godkendt i 2009. Grænsen på 5 % vil skade dem, der med udgangspunkt i direktivet om 
vedvarende energi har satset på biobrændstoffer som de eneste teknologisk levedygtige 
brændstoffer, der kan gøre det muligt for medlemsstaterne at overholde de mål, der er fastsat 
for 2020. Eftersom de 5 % henviser til det gennemsnitlige produktionsniveau i EU, er der 
flere medlemsstater, såsom Tyskland, Spanien og Frankrig, hvor den nuværende andel af 
konventionelle biobrændstoffer er højere end 5 %, og hvor grænsen derfor ville få større 
betydning.
Hertil kommer, at hvis der indføres et loft for biobrændstoffer, der er kommercielt 
tilgængelige, vil målet om 10 % vedvarende energi og 6 % reduktion af drivhusgasserne være 
uden for rækkevidde, fordi de andre alternativer, herunder avancerede biobrændstoffer, endnu 
ikke kan sættes i stedet. 
Af alle disse grunde og under hensyntagen til, at biobrændstoffer i gennemsnit stadig 
mindsker udledningen i forhold til fossile brændstoffer, foreslår ordføreren en mere 
konstruktiv tilgang, der består i at fastsætte et delmål for avancerede biobrændstoffer. Dette 
delmål vil fremme avancerede biobrændstoffer og dermed CO2-besparelser, og vil sende et 
stærkt signal til fordel for en gradvis overgang fra konventionelle til avancerede 
biobrændstoffer, i det omfang de teknologiske fremskridt gør det muligt, og samtidig 
minimere de skadelige virkninger for den europæiske industri.

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag overser ILUC-afbødende foranstaltninger såsom 
produktion på uudnyttede eller forringede arealer, udbytteforøgelse og anvendelse af 
biprodukter (især protein til dyrefoder, hvor EU har et underskud). Råstoffer, hvor risikoen 
for ILUC er blevet mindsket eller undgås, bør fremmes. 
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Endelig tilslutter ordføreren sig Kommissionens forslag om at skærpe 
bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer produceret i nye anlæg ved at kræve en 
besparelse i drivhusgasemissionen på 60 % for anlæg, der starter driften efter 1. juli 2014.

c) Flerdobbelt medregning
Det prisværdige formål med den flerdobbelte medregning for anden og tredje generation 
biobrændstoffer er at give medlemsstaterne mulighed for at nå målet om 10 % vedvarende 
energi ved at kunne medregne dem to eller fire gange og udfylde hullet efter loftet på 5 %. 
Men hvis der ikke indføres et loft, og der opstilles et delmål for avancerede biobrændstoffer, 
er flerdoblet medregning ikke længere nødvendig.
I øvrigt er den flerdobbelte medregning i sidste instans uhensigtsmæssig, da den indebærer 
anvendelse af færre avancerede biobrændstoffer. Når et biobrændstof medregnes to eller fire 
gange inden for en kvote, anvendes der to eller fire gange mindre heraf, og forskellen 
udfyldes med fossile brændstoffer. Der vil også blive investeret mindre i 
produktionskapacitet, eftersom det reelle markedets størrelse vil blive reduceret mellem to og 
fire gange. 
Reelt ville vi for at afbøde ILUC-fænomenet opgive vores mål om 10 % vedvarende energi i 
transportsektorens energiforbrug.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv 
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

skyldes, at næsten hele produktionen af 
biobrændstoffer i 2020 forventes at komme 
fra afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan 
anvendes til forsyning af fødevare- og 
fodermarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret 
på fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i 
bestræbelserne for at opfylde det mål for 
transportsektoren på 10 %, der er fastsat i 
direktiv 2009/28/EF, i forhold til de 
konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder. 
Der bør etableres yderligere incitamenter 
ved at øge de avancerede biobrændstoffers 
vægtning i bestræbelserne for at opfylde 
det mål for transportsektoren på 10 %, der 
er fastsat i direktiv 2009/28/EF, i forhold 
til de konventionelle biobrændstoffer. En 
opstilling af gradvist mere ambitiøse 
obligatoriske mål for avancerede 
biobrændstoffer vil sende et klart signal 
om, at de støttes på EU-plan. I den 
sammenhæng bør især avancerede 
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
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arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

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

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at forberede overgangen til 
avancerede biobrændstoffer og minimere 
de samlede virkninger af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen i perioden 
frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at 
opstille obligatoriske mål for avancerede 
biobrændstoffer med en tidsplan, der 
skaber forudsigelighed og stabilitet for 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Begrænsningen på 5 % i artikel 3, 
stk. 4, litra d), berører ikke 
medlemsstaternes frihed til at fastlægge 
deres eget forløb med hensyn til at 
overholde denne fastsatte andel af 
konventionelle biobrændstoffer inden for 
det overordnede mål på 10 %. Derfor vil 
der fortsat være fuldstændig åben adgang 
til markedet for biobrændstoffer, der 
produceres af anlæg, som er i drift før 
udgangen af 2013. Dette ændringsdirektiv 
berører således ikke de berettigede 
forventninger hos driftslederne på 
sådanne anlæg.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Kommissionens konsekvensanalyse 
har vist, at de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen på trods af bedre 
forståelse og nylige videnskabelige 
forbedringer er sårbare over for mangler 
og begrænsninger ved de modeller, der
anvendes til at angive en specifik værdi 
for emissioner skabt gennem indirekte 
ændringer i arealanvendelse for de 
forskellige former for afgrøder. Derfor er
tallene ikke sikre nok til at indføres i en 
retsakt.

Or. en



PA\931281DA.doc 9/28 PE508.012v01-00

DA

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør revurdere den 
metode for vurdering af faktorerne for 
emission som følge af ændringer i
arealanvendelsen, der er opført i bilag
VIII til direktiv 2009/28/EF og bilag V til 
direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 
seneste videnskabelige dokumentation, 
bør Kommissionen overveje, om de 
foreslåede faktorer for afgrødegrupper 
ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen bør revideres, og om der 
bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofsråmaterialer på markedet.

(12) Kommissionen bør periodisk
revurdere listen over tilgængelige 
avancerede biobrændstoffer, fastsat i bilag
IX, med henblik på at tage hensyn til den 
tekniske og videnskabelige udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen med henblik på at 
inkorporere dem i direktiverne som en 
bonus på linje med den, der allerede 
findes i bilag IV, del C, punkt 7 i direktiv 
98/70/EF og i bilag V, del C, punkt 7, i 
direktiv 2009/28/EF for biomasse fra 
genoprettede nedbrudte arealer.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 udgår andet afsnit.

Or. en
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Begrundelse

Avancerede biobrændstoffer skal være underlagt de samme bæredygtighedskriterier som 
konventionelle biobrændstoffer. Undtagelser med hensyn til krav om bæredygtighed for visse 
affaldstyper og reststoffer ville resultere i, at for eksempel biodiesel fra palmeolieaffald så 
ville få støtte, selvom palmeolien er blevet produceret på en ikkebæredygtig måde.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7d – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7d – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) som stk. 8a indsættes følgende:
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"8a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a 
vedrørende udarbejdelse af detaljerede 
specifikationer, herunder tekniske 
specifikationer, der er nødvendige for de i 
bilag IV, del C, punkt 9, fastlagte 
kategorier."

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra c b (nyt)
Direktiv 98/70/EF
Artikel 7d – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) som stk. 8b indsættes følgende:
"8b. Senest den 31. december 2015 
fremsætter Kommissionen et lovforslag 
om indarbejdelse af yderligere ILUC-
afbødende foranstaltninger, såsom brug 
af biprodukter, udbytteforøgelse, 
produktionseffektivitet og planteavl på 
arealer, der er taget ud af drift, ved hjælp 
af en bonus på linje med den, der allerede 
findes for biomasse fra visse arealer 
under betingelserne i bilag IV, del C, 
punkt 8."

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 7a, stk. 
5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 7d, 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, 
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stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, og artikel 
10, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

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

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 98/70/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 7d, stk. 5, 6 og 7, artikel 8a, stk. 3, 

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

og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 2 indsættes som litra oa) 
(nyt):
"oa) "avancerede biobrændstoffer": 
biobrændstoffer produceret af 
råmaterialer, der ikke direkte konkurrerer 
med afgrøder til fødevarer og foder. Der 
er opstillet en ikke-udtømmende liste over 
avancerede biobrændstoffer i bilag IX. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b med 
henblik på at tilpasse denne liste til den 
videnskabelige og tekniske udvikling."

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 1 – andet afsnit



PA\931281DA.doc 17/28 PE508.012v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra  c – nr. - i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Følgende afsnit indsættes efter første 
afsnit:
"I 2020 skal mindst 2 % af det endelig 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede biobrændstoffer. 
I 2025 skal mindst 4 % af det endelig 
energiforbrug inden for transport dækkes 
af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. i
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 udgår andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

Avancerede biobrændstoffer skal være underlagt de samme bæredygtighedskriterier som 
konventionelle biobrændstoffer. Undtagelser med hensyn til krav om bæredygtighed for visse 
affaldstyper og reststoffer ville resultere i, at for eksempel biodiesel fra palmeolieaffald så 
ville få støtte, selvom palmeolien er blevet produceret på en ikkebæredygtig måde.

Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra e a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) følgende stykke indsættes:
"8a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende udarbejdelse af detaljerede 
specifikationer, herunder tekniske 
specifikationer, der er nødvendige for de i 
bilag V, del C, punkt 9, fastlagte 
kategorier."

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 – litra e b (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 19 – stk. 8 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) følgende stykke indsættes:
"8b. Senest den 31. december 2015 
fremsætter Kommissionen et lovforslag 
om indarbejdelse af yderligere ILUC-
afbødende foranstaltninger, såsom brug 
af biprodukter, udbytteforøgelse, 
produktionseffektivitet og planteavl på 
arealer, der er taget ud af drift, ved hjælp 
af en bonus på linje med den, der allerede 
findes for biomasse fra visse arealer 
under betingelserne i bilag V, del C, punkt 
8."

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9). Artikel 22, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i 
drivhusgasemissioner ved anvendelse af 
biobrændstoffer kan medlemsstaten med 
henblik på de rapporter, der er omhandlet 
i stk. 1, anvende de typiske værdier, der er 
angivet i del A og del B i bilag V, og dertil 
lægge de skønnede emissioner som følge 
af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, der er angivet i bilag 
VIII."

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
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Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3, stk. 
4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 
3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 
6 og 7, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 2, litra oa), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 7 og 8, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, 
stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje 
afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 2, litra oa), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 7 og 8, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11
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Direktiv 2009/28/EF
Artikel 25b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, litra oa), artikel 5, stk. 5, 
artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og 
artikel 19, stk. 5, 7 og 8, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 33
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 

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2018 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.
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de relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
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 
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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 
afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det flydende 
biobrændsels energimængde pr. 
arealenhed pr. år)."
b) Punkt 8 og 9 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2
Direktiv 2009/28/EF
Bilag VIII

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
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Råmateriale-
gruppe

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 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 arealer1.  I så tilfælde 
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 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX

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 
energiindhold

Liste over avancerede biobrændstoffer

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 fra 
palmeolieproduktion 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, 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 
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energiindhold
a) Brugt madolie o) 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 
konsum1

p) 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 
konsum2

c) Celluloseholdigt nonfood-materiale q) Celluloseholdigt nonfood-materiale

d) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

r) Lignocellulosemateriale, undtagen sav-
og finérkævler."

Or. en

                                               
1 EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
2 EUT L 273 af 10.10.2002, s. 1.


