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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Inledning
Främjande av biodrivmedel har varit en av de viktigaste delarna i EU:s politik på området för 
energi och klimatförändringar. Det finns ett antal olika och förnuftiga skäl till detta: 
biodrivmedlen ökar inte bara transporternas hållbarhet utan leder också till en tryggare 
energiförsörjning och stöder den ekonomiska utvecklingen genom att nya inkomstkällor 
skapas i landsbygdsområden. 
Den huvudsakliga drivkraften bakom deras utveckling har varit kampen mot 
klimatförändringarna. Transportsektorn har varit prioriterad bland EU:s insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser eftersom den ansvarar för nästan 20 % av dem, vilket gör den till 
den näst största sektorn för utsläpp av växthusgaser, efter energisektorn. Även om 
biodrivmedel inte är det enda tillgängliga sättet att stegvis minska utsläppen av koldioxid från 
denna sektor, utgör de i praktiken det viktigaste verktyget för att ställa om från transporter 
med hjälp av fossila bränslen till transporter med hjälp av förnybar energi och de är den enda 
tillbuds stående möjligheten när det gäller luft- och sjöfart.
Dessutom utgör biodrivmedlen en möjlighet att både minska EU:s energiberoende, vilket för 
närvarande uppgår till cirka 50 % och förväntas öka, och främja utvecklingen av EU:s 
jordbrukssektor.

Mot bakgrund av dessa fördelar har EU antagit direktiv 2003/30/EG om främjande av 
användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel (direktivet om biodrivmedel) 
och direktiv 2009/28/EG om främjande av användning av energi från förnybara energikällor 
(direktivet om förnybar energi), vilka har stimulerat till investeringar i produktion av 
biodrivmedel. I direktivet om biodrivmedel fastställdes ett icke bindande mål på 5,75 % andel 
av biodrivmedel i transporter till 2010. Med direktivet om förnybar energi, som upphävde 
direktivet om biodrivmedel, inrättades ett bindande mål: andelen energi från förnybara 
energikällor inom transportsektorn år 2020 ska uppgå till minst 10 % av den slutliga 
energianvändningen i sektorn 2020. Denna bestämmelse kompletterar det bindande mål som 
anges i direktiv 98/70/EG (direktivet om bränslekvalitet), nämligen att växthusgasintensiteten 
för drivmedel som används för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas på väg ska minskas med 6 %.

Biodrivmedel har dock, liksom alla andra energikällor, vissa negativa effekter. Kommissionen 
har insett detta och som en reaktion på påbudet i direktivet om förnybar energi har den 
föreslagit att detta direktiv, liksom direktivet om bränslekvalitet, ska ändras i syfte att 
minimera effekterna av indirekt förändrad markanvändning (ILUC)1 på utsläppen av 
växthusgaser.  

II. Föredragandens huvudpunkter
Föredraganden är medveten om at ILUC är en företeelse som måste bekämpas eftersom dess 
effekter skadar miljön och står i strid med EU:s politik för att minska koldioxidutsläppen. 

                                               
1 När biodrivmedel produceras på befintlig jordbruksmark kvarstår efterfrågan på livsmedel och djurfoder och 
detta kan leda till att någon producerar mer livsmedel och djurfoder någon annanstans. Detta kan leda till ändrad 
markanvändning (exempelvis genom att skog omvandlas till jordbruksmark), av vilket följer att en avsevärd 
mängd koldioxid släpps ut i atmosfären.
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Föredraganden anser emellertid att åtgärder avseende biodrivmedel måste grunda sig på en 
välavvägd strategi som tar hänsyn till alla berörda parters intressen.  

a) ILUC-faktorer
Föredraganden instämmer i kommissionens uppfattning att de vetenskapliga kunskaperna 
bakom ILUC är ofullständiga, eftersom detta fenomen inte kan observeras eller mätas direkt 
och de uppskattade utsläppsförändringarna på grund av indirekt förändrad markanvändning, 
trots bättre förståelse och nyligen gjorda vetenskapliga framsteg, är känsliga för brister och 
begränsningar i de modeller som används för att tilldela ett visst värde på utsläpp orsakade av 
ILUC till olika typer av grödor. Det finns därför inte tillräckliga vetenskapliga belägg 
tillgängliga för att införa ILUC-faktorer i EU:s lagstiftning. 

Dessutom skulle användning av ILUC-faktorer kunna leda till betydande negativa effekter. Å 
ena sidan skulle användning av dem sätta stopp för EU:s biodrivmedelindustri, vilket, förutom 
de uppenbara ekonomiska följderna, inte skulle ta hänsyn till den pågående övergången till 
diesel av Europas fordonsflotta och göra det omöjligt att nå målen i direktiven om förnybar 
energi och om bränslekvalitet. Å andra sidan skulle behovet att ständigt uppdatera dessa 
värden skapa osäkerhet för branschen och förhindra investeringar i någon typ av 
konventionellt biodrivmedel och därmed begränsa även etanolproduktionen. 
Föredraganden anser därför att, till skillnad från kommissionens förslag, ILUC-faktorer inte 
ska nämnas i direktiven, inte ens som rapporteringsskyldighet. 

b) Tak på 5 % för konventionella biodrivmedel
Denna åtgärd skulle utgöra en viktig ändring i lagstiftning som skapat en stabil och 
förutsägbar lagstiftningsram och vars sista milstolpe, direktivet om förnybar energi, antogs 
2009. Ett tak på 5 % skulle skada de som, med utgångspunkt i direktivet om förnybar energi, 
räknat med biodrivmedel som det enda tekniskt beprövade drivmedel som skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att nå de mål som satts för 2020. Eftersom siffran 5 % hänvisar 
till den genomsnittliga produktionsnivån i EU finns det flera medlemsstater, exempelvis 
Tyskland, Spanien och Frankrike, i vilka den aktuella kvoten för konventionella biodrivmedel 
överstiger 5 % och som därför kommer att drabbas mer än andra.

Om ett tak sätts på biodrivmedel som finns kommersiellt tillgängliga kommer dessutom målet 
på 10 % förnybar energi och målet med 6 % minskning av växthusgasutläppen inte att kunna 
nås eftersom de andra alternativen, inbegripet avancerade biodrivmedel, inte räcker för att 
täppa till bristen för närvarande. 

Föredraganden föreslår, av alla dessa skäl, och med beaktande av att biodrivmedel i 
genomsnitt släpper ut mindre i jämförelse med fossila bränslen, ett mer konstruktivt 
tillvägagångssätt som skulle bestå av att man inrättar ett delmål för avancerade biodrivmedel. 
Ett sådant delmål skulle stimulera till produktion av avancerade biodrivmedel och därmed 
sammanhängande minskade koldioxidutsläpp, och det skulle ge en tydlig signal till stöd för en 
stegvis övergång från konventionella till avancerade biodrivmedel, i den omfattning som 
medges av den tekniska utvecklingen, samtidigt som de skadorna på de europeiska företagen 
minskas.

Föredraganden anser också att kommissionens förslag inte tar hänsyn till åtgärder för att 
begränsa ILUC, exempelvis produktion på obrukad eller skadad mark, ökat skördeutfall och 
produktion av delprodukter (särskilt protein för djurfoder, som det råder brist på i Europa). 
Råvaror som visar att risken för ILUC har begränsats eller undvikits bör främjas. 



PA\931281SV.doc 5/27 PE508.012v01-00

SV

Slutligen håller föredraganden med kommissionen om att hållbarhetskriterierna för 
biodrivmedel som produceras i nya anläggningar måste stärkas genom att man ställer krav på 
minskningar av utsläpp av växthusgaser på 60 % för anläggningar som tas i drift efter den 
1 juli 2014.

c) Dubbelräkning
Den lovvärda avsikten med dubbelräkning av andra och tredje generationens biodrivmedel är 
att göra det möjligt för medlemsstaterna att uppnå målet på 10 % förnybar energi, eftersom de 
skulle kunna räkna dem dubbelt eller fyrdubbelt, och därmed fylla den lucka som lämnas på 
grund av taket på 5 %. Om inget tak tillämpas och ett delmål för avancerade biodrivmedel 
fastställs behövs det emellertid inte längre någon dubbelräkning.

Dessutom är det i slutändan kontraproduktivt med dubbelräkning eftersom det leder till att 
färre avancerade biodrivmedel används. För att ett biodrivmedel ska räknas dubbelt eller 
fyrdubbelt mot kvoten skulle två eller fyra gånger mindre behöva användas, och skillnaden 
skulle behöva täckas av fossila bränslen. Det skulle också leda till mindre investeringar i 
produktionskapacitet eftersom den faktiska storleken på marknaden skulle minska med mellan 
två och fyra gånger. 

För att kunna begränsa ILUC-företeelserna skulle vi i praktiken vara tvungna att överge vårt 
mål att 10 % av energianvändningen inom transportsektorn ska täckas av förnybar energi.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Kommissionens konsekvensanalys 
har visat att de beräknade utsläpp som 
orsakas genom indirekt ändrad 
markanvändning, trots bättre förståelse 
och nyligen gjorda vetenskapliga 
framsteg, är känsliga för brister och 
begränsningar i de modeller som används 
för att tilldela ett visst värde på utsläpp 
orsakade av ILUC till olika typer av 
grödor. Dessa siffror är därför inte
tillräckligt säkra för att föras in i en 
rättsakt.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör se över metoden 
för beräkning av de faktorer som 
påverkar utsläpp till följd av ändrad 

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

bilaga IX i syfte att beakta den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och 
artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller 
bestämmelser för att främja odling av 
biodrivmedel i allvarligt skadad eller 
kraftigt förorenad mark som en åtgärd för 
att mildra effekterna av indirekta 
förändringar av markanvändningen. Andra 
ILUC-åtgärder, som användning av 
delprodukter, ökade skördar, effektivare 
tillverkning och odling på övergiven eller 
obrukad mark, bör utvärderas av 
kommissionen i syfte att införliva dem i 
direktiven i form av en bonus i likhet med 
den som redan fastställts i bilaga IV del C 
punkt 7 i direktiv 98/70/EG och i bilaga V 
del C punkt 7 i direktiv 2009/28/EG för
biomassa som erhållits från återställd 
skadad mark.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att göra det möjligt att anpassa 
direktiv 2009/28/EG till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 

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

kommissionen med avseende på 
förteckningen över avancerade 
biodrivmedel, energiinnehållet för 
transportdrivmedel, de kriterier och den 
geografiska räckvidd som beaktas vid 
fastställandet av gräsområden med stor 
biologisk mångfald och de metodologiska 
principer och värden som krävs för att 
bedöma om hållbarhetskriterier har 
uppfyllts när det gäller biodrivmedel och 
flytande biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska andra stycket utgå.

Or. en

Motivering

Avancerade biodrivmedel måste omfattas av samma hållbarhetskriterier som konventionella 
biodrivmedel. Undantag med avseende på hållbarhetskriterier för vissa avfall och 
restprodukter skulle leda till att exempelvis biodrivmedel från avfall från palmolja skulle 
kunna få subventioner trots att palmoljan producerats på ett icke hållbart sätt.
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Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas som 
punkt 8a:
”8a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10a 
med avseende på fastställande av 
noggranna definitioner, inbegripet 
tekniska specifikationer, vilka krävs för de 
kategorier som anges i bilaga IV del C 
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punkt 9.

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led cb (nytt)
Direktiv 98/70/EG
Artikel 7d – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Följande punkt ska införas som 
punkt 8b:
”8b. Kommissionen ska senast den 
31 december 2015 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om att införliva 
ytterligare åtgärder för att begränsa 
ILUC, såsom användning av 
delprodukter, ökade skördar, effektivare 
tillverkning och odling på övergiven 
mark, genom en liknande bonus som den 
som fastställts för biomassa som erhållits 
från mark under de villkor som anges i 
bilaga IV del C punkt 8.”

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 98/70/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

Or. en

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande punkt oa ska föras in i 
artikel 2:
”oa) avancerade biodrivmedel: drivmedel 
som produceras från råvaror som inte 
direkt konkurrerar med grödor för 
livsmedel och djurfoder. En icke 
uttömmande förteckning över avancerade 
biodrivmedel fastställs i bilaga IX. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25b i 
syfte att anpassa denna förteckning till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.”

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led b
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led -i (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Följande stycken ska införas efter 
första stycket:
”Energi från avancerade biodrivmedel 
ska stå för minst 2 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter 2020. 
Energi från avancerade biodrivmedel ska 
stå för minst 4 % av den slutliga 
energianvändningen i transporter 2025.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led i
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Följande led ska införas: utgår
”Följande ska gälla för bidragen från 
olika råvaror:
i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del A ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll.
ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i 
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.
iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska andra stycket utgå.

Or. en

Motivering

Avancerade biodrivmedel måste omfattas av samma hållbarhetskriterier som konventionella 
biodrivmedel. Undantag med avseende på hållbarhetskriterier för vissa avfall och 
restprodukter skulle leda till att exempelvis biodrivmedel från avfall från palmolja skulle 
kunna få subventioner trots att palmoljan producerats på ett icke hållbart sätt.

Ändringsförslag 26
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led c
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande: c) Punkt 6 ska utgå.

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

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led ea (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Följande punkt ska läggas till:
”8a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 25b 
med avseende på fastställande av 
noggranna definitioner, inbegripet 
tekniska specifikationer, vilka krävs för de 
kategorier som anges i bilaga V del C 
punkt 9.”

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 – led eb (nytt)
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 19 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Följande punkt ska läggas till:
”8b. Kommissionen ska senast den 
31 december 2015 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om att införliva 
ytterligare åtgärder för att begränsa 
ILUC, såsom användning av 
delprodukter, ökade skördar, effektivare 
tillverkning och odling på övergiven 
mark, genom en liknande bonus som den 
som fastställts för biomassa som erhållits 
från mark under de villkor som anges i 
bilaga V del C punkt 8.”
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Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De befogenheter som avses i artikel 
3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje 
stycket, artikel 19.5, artikel 19.6 och 
artikel 19.7 ska delegeras till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med [dagen för detta direktivs 
ikraftträdande].

2. De befogenheter som avses i
artikel 2 oa, artikel 5.5, artikel 17.3 c 
tredje stycket, artikel 19.5, 19.7 och 19.8
ska delegeras till kommissionen på 
obestämd tid från och med [dagen för detta 
direktivs ikraftträdande].

Or. en
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Ändringsförslag 31
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3.4 d, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, artikel 
19.6 och artikel 19.7 till kommissionen får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 2 oa, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.7 och 
19.8 till kommissionen får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 25 b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
3.4 d, artikel 5.5, artikel 17.3 c tredje 
stycket, artikel 19.5, 19.6 och 19.7 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 2 oa, artikel 5.5, artikel 
17.3 c tredje stycket, artikel 19.5, 19.7 och 
19.8 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
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kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

Or. en

Ändringsförslag 33
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 
2018 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.

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till direktiv
Bilaga I
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga I Denna bilaga utgår

Or. en

Ändringsförslag 35
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 



PA\931281SV.doc 25/27 PE508.012v01-00

SV

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 per 
ytenhet per år).”
b) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga VIII

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 och flytande 
biobränslen för vilka utsläppen på grund 
av indirekt ändrad markanvändning 
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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.”
________________

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till direktiv
Bilaga II – led 3
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

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 betraktas som 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 

(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 
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2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
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.

(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, 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. (o) 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 livsmedel.

(p) 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 livsmedel.

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

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

Or. en


