
AM\934589DA.doc PE510.584v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2012/0288(COD)

25.4.2013

ÆNDRINGSFORSLAG
22 - 49

Udkast til udtalelse
Riikka Manner
(PE508.069v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Forslag til direktiv
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE510.584v01-00 2/22 AM\934589DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\934589DA.doc 3/22 PE510.584v01-00

DA

Ændringsforslag 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, 
at brændstofleverandører skal reducere 
vugge til grav-emissionerne af 
drivhusgasser pr. energienhed 
("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % 
senest den 31. december 2020 for 
brændstoffer, der i Unionen anvendes af 
vejgående køretøjer, mobile ikke-
vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres.

(2) På baggrund af Unionens mål om en 
yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne og det forhold, at 
brændstoffer til vejtransport bidrager 
væsentligt til disse emissioner, fastsættes 
det i artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, 
at brændstofleverandører i og uden for 
Fællesskabet skal reducere vugge til grav-
emissionerne af drivhusgasser pr. 
energienhed ("drivhusgasintensiteten") 
med mindst 6 % senest den 31. december 
2020 for brændstoffer, der i Unionen 
anvendes af vejgående køretøjer, mobile 
ikke-vejgående maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når 
de ikke er til søs. Iblanding af 
biobrændstoffer er en af de metoder, som 
leverandører af fossile brændstoffer kan 
anvende til at reducere 
drivhusgasintensiteten for det fossile 
brændstof, der leveres.

Or. ro

Ændringsforslag 23
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
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foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 
98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor 
omfatte bestemmelser om indirekte 
ændringer af arealanvendelsen, da de 
nuværende biobrændstoffer hovedsagelig 
fremstilles af afgrøder på eksisterende 
landbrugsarealer.

foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 
98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor 
omfatte bestemmelser om indirekte 
ændringer af arealanvendelsen, da de 
nuværende biobrændstoffer hovedsagelig 
fremstilles af afgrøder på eksisterende 
landbrugsarealer. Som følge af de 
europæiske regioners specifikke 
kendetegn kan sådanne ændringer få stor 
indvirkning på regionalt plan, og der bør 
derfor hurtigst muligt foretages en 
analyse af de økonomiske og sociale 
konsekvenser, som dette direktiv kan få på 
regionalt plan.

Or. ro

Ændringsforslag 24
Jens Nilsson

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 

(4) Hvis græsarealer eller landbrugsjord, 
som tidligere var bestemt for fødevare-, 
foder- og fibermarkeder, omlægges til 
produktion af biobrændstoffer, vil 
efterspørgslen efter andre produkter end 
brændstoffer stadig skulle imødekommes, 
enten gennem intensivering af den 
nuværende produktion eller ved at bringe 
ikke-landbrugsjord i produktion andre 
steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en 
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indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 
98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor 
omfatte bestemmelser om indirekte 
ændringer af arealanvendelsen, da de 
nuværende biobrændstoffer hovedsagelig 
fremstilles af afgrøder på eksisterende 
landbrugsarealer.

indirekte ændring i arealanvendelsen, og 
når den indebærer omlægning af arealer 
med store kulstoflagre, kan det resultere i 
betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 
98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor 
omfatte bestemmelser om indirekte 
ændringer af arealanvendelsen, da de 
nuværende biobrændstoffer hovedsagelig 
fremstilles af afgrøder på eksisterende 
landbrugsarealer. Sammenlignes 
miljøpræstationerne i form af 
emissionsmængder over en livscyklus 
adskiller sukker- og stivelsesholdige 
afgrøder sig fra olieholdige afgrøder. For 
at skabe en miljømæssig nytteværdi så 
effektivt som muligt bør fokus være på at 
begrænse de biobrændstoffer og den 
produktion, som gør størst skade på 
miljøet. Der bør derfor først og fremmest 
træffes foranstaltninger mod indirekte 
ændringer i arealanvendelsen for 
olieholdige afgrøder.

Or. sv

Ændringsforslag 25
Petru Constantin Luhan

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 
skyldes, at næsten hele produktionen af 

(5) På grundlag af Unionens mål om at 
forøge de vedvarende energikilders andel 
af det samlede energiforbrug i 2020 til 
20 %, herunder 10 % i transportsektoren,
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 
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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.

kunne modvirke alle eller nogle af de 
drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer. Dette 
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.

Or. ro

Ændringsforslag 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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.

(5) På grundlag af de centraliserede 
prognoser for efterspørgsel efter 
biobrændstof, som er udarbejdet på 
grundlag af indberetninger fra
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 
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 
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stivelsesholdige afgrøder.

Or. ro

Ændringsforslag 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 
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.

(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 vil
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
være betydelige og vil kunne modvirke alle 
eller nogle af de drivhusgasbesparelser, der 
opnås med individuelle biobrændstoffer. 
Dette 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. Denne
praksis har haft stærkt negativ 
indvirkning på mange lokalsamfund i 
udviklingslandene. 
Emissionsreduktionsstrategien bør derfor 
tage hensyn til de sociale virkninger og 
respekten for menneskerettighederne ved 
at mindske anvendelsen af arealer, som er 
beregnet til at forsyne fødevaremarkedet.

Or. it

Ændringsforslag 28
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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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 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

(6) Transportsektoren vil få stadig større 
brug for flydende 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 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020, såfremt en konsekvensanalyse 
foretaget i forbindelse med fastlæggelsen 
af politikken for tiden efter 2020 tilsiger et 
sådant skridt.

Or. ro

Ændringsforslag 29
Vasilica Viorica Dăncilă
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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 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

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

Or. ro

Ændringsforslag 30
Jens Nilsson
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Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed i de biobaserede 
industrisektorer og i tråd med meddelelsen 
fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst: 
Bioøkonomi i Europa" og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 
anvendelsen af biomasseråmaterialer, som 
ikke har en stor økonomisk værdi for 
andre anvendelser end biobrændstoffer, 
prioriteres.

(7) For at sikre langsigtet 
konkurrencedygtighed i de biobaserede 
industrisektorer og i tråd med meddelelsen 
fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst: 
Bioøkonomi i Europa" og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa, der fremmer 
integrerede og diversificerede 
bioraffinaderier i hele Europa, bør de 
udbyggede incitamenter under direktiv 
2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at 
anvendelsen af avancerede
biobrændstoffer prioriteres. EU's 
strukturfonde bør spille en fremtrædende 
rolle inden for fremme og udvikling af 
avancerede biobrændstoffer.

Or. sv

Ændringsforslag 31
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der er ligeledes behov for øget støtte 
fra såvel offentlige midler og europæiske 
forsknings-, regional- og 
strukturprogrammer som fra private 
investeringer via offentlig-private 
partnerskaber, hvilket vil gøre det lettere 
at forbedre sammenhængen mellem 
forsknings- og innovationsindsatsen og 
den europæiske industris fremtidige 
behov.

Or. ro
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Ændringsforslag 32
Jens Nilsson

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I indsatsen for at fremme 
udviklingen af markedet for vedvarende 
energikilder og brændstoffer, bør der 
tages hensyn til deres konsekvenser ikke 
blot for klimaet, men også for de 
regionale og lokale udviklings- og 
beskæftigelsesmuligheder. Produktionen 
af avancerede biobrændstoffer har et 
betydeligt potentiale for at skabe 
arbejdspladser og vækst, ikke mindst i 
landdistrikter.

Or. sv

Ændringsforslag 33
Jens Nilsson

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 

(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. En sådan 
begrænsning bør først og fremmest 
fokusere på de biobrændstoffer, som har 
de mest negative virkninger på miljø og 
klima. Den andel af biobrændstoffer og 



PE510.584v01-00 12/22 AM\934589DA.doc

DA

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.

flydende biobrændsler fremstillet af 
olieholdige afgrøder, der kan medregnes i 
opfyldelsen af målene i direktiv 
2009/28/EF, bør begrænses, uden at den 
overordnede anvendelse af sådanne 
biobrændstoffer dermed begrænses.

Or. sv

Begrundelse

Eftersom de beregnede emissioner, som forårsages af indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
udgør 12 gCO2eq/MJ for korn og andre stivelsesrige afgrøder og 13 gCO2eq/MJ for sukker, 
mod 55 gCO2eq/MJ for olieholdige afgrøder, bør man først begrænse anvendelsen af de 
afgrøder, som har de største miljøvirkninger.

Ændringsforslag 34
Jens Nilsson

Forslag til direktiv
Betragtning 10

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.

(10) Begrænsningen på 4 % 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.

Or. sv

Ændringsforslag 35
Francesco De Angelis
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Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Ændringer i arealanvendelse med 
henblik på produktion af biobrændstoffer 
bør ikke medføre flytning af lokale eller 
oprindelige befolkningsgrupper i Unionen 
eller tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Der er rigelig dokumentation for, at biobrændstoffer bidrager til de negative sociale 
konsekvenser i relation til retten til jord og fødevarer, som navnlig rammer kvinder i 
udviklingslande, og dette bør fremgå. Navnlig problemet med flytning af lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper for at skabe plads til plantager til produktion af biobrændstoffer bør 
tages op hurtigst muligt.

Ændringsforslag 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Ændringer i arealanvendelse med 
henblik på produktion af biobrændstoffer 
bør ikke medføre flytning af lokale eller 
oprindelige befolkningsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 37
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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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 
bæredygtighedsordningen indføres faktorer 
for de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen fra 
den 1. januar 2021.

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten og virkningerne på alle 
niveauer 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 
bæredygtighedsordningen indføres faktorer 
for de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen fra 
den 1. januar 2021.

Or. ro

Ændringsforslag 38
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(21) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
i medfør af dette direktiv gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder med forskere, 
slutbrugere, politiske beslutningstagere og 
civilsamfundet. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. ro



AM\934589DA.doc 15/22 PE510.584v01-00

DA

Ændringsforslag 39
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Det vil også være formålstjenligt, 
om der nedsættes regionale 
arbejdsgrupper, som kan bidrage til at 
forbedre synergierne, forbedre 
sammenhængen mellem regionale 
politikker og udbrede eksempler på bedste 
praksis i Unionen. 

Or. ro

Ændringsforslag 40
Jens Nilsson

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 2 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende litra tilføjes: 
"pa) "avanceret biobrændstof": biologisk 
materiale, for hvilket relevante alternative 
anvendelser er forbundet med betydelige 
emissioner af metan og lattergas, uden at 
der genereres brugbar energi i henhold til 
definitionen i bilag IX. Kommissionen 
tillægges i overensstemmelse med artikel 
25b beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at tilpasse denne 
liste på baggrund af den videnskabelige 
og tekniske udvikling"

Or. sv
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Ændringsforslag 41
Jens Nilsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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)."

"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 
olieholdige afgrøder, ikke være større end 
4 % af de 10 %, der er angivet i artikel 3, 
stk. 4, litra d)."

Or. sv

Begrundelse

Eftersom de beregnede emissioner, som forårsages af indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
udgør 12 gCO2eq/MJ for korn og andre stivelsesrige afgrøder og 13 gCO2eq/MJ for sukker, 
mod 55 gCO2eq/MJ for olieholdige afgrøder, bør man først begrænse anvendelsen af de 
afgrøder, som har de største miljøvirkninger. Færre afgrøder vil derfor blive omfattet af 
loftet, som derfor bør sænkes.

Ændringsforslag 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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 

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

energiforbruget inden for transport, der er 
angivet i artikel 3, stk. 4, litra d). Kun de 
brændstoffer og flydende brændsler, der 
overholder målet, er berettigede til 
statsstøtte og andre former for 
økonomiske tilskud."

Or. en

Begrundelse

Eftersom EU's politik for biobrændstoffer har en klar indvirkning på ejendomsretten til jorden 
såvel i som uden for EU, er det vigtigt at begrænse produktionen af alle biobrændstoffer, ikke 
kun fødevareafgrøder, på jord. For det andet er det med henblik på at sikre, at 
begrænsningen af forbruget af biobrændstoffer og flydende biobrændsler fremstillet på jord 
sender et klart signal til investorerne og markederne for biobrændstoffer, vigtigt, at der ikke 
ydes økonomisk eller anden støtte til produktionen heraf ud over de grænser, der er fastsat i 
dette forslag.

Ændringsforslag 43
Jens Nilsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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."

"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 4 %
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020. I 2020 skal mindst 
3 % af det endelig energiforbrug inden for 
transport dækkes af energi fra avancerede 
biobrændstoffer."

Or. sv

Begrundelse

Eftersom de beregnede emissioner, som forårsages af indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
udgør 12 gCO2eq/MJ for korn og andre stivelsesrige afgrøder og 13 gCO2eq/MJ for sukker, 
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mod 55 gCO2eq/MJ for olieholdige afgrøder, bør man først begrænse anvendelsen af de 
afgrøder, som har de største miljøvirkninger. Færre afgrøder vil derfor blive omfattet af 
loftet, som derfor bør sænkes.

Ændringsforslag 44
Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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."

"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren og dermed de biobrændstoffer, 
der er berettiget til statsstøtte i henhold til 
retningslinjerne, må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet på jord, 
ikke overstige 5 % (den skønnede andel 
ved udgangen af 2011) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2017. 
Fra den 1. januar 2018 må andelen af 
energi fra biobrændstoffer, der er 
fremstillet på jord, ved beregningen af 
biobrændstoffer i tælleren og dermed de 
biobrændstoffer, der er berettiget til 
statsstøtte i henhold til retningslinjerne, 
ikke overstige 3,5 % (den skønnede andel 
ved udgangen af 2008) af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.
Efter 2020 skal andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet på jord, 
gradvis nedsættes til nul."

Or. en

Begrundelse

Andelen af biobrændstoffer – det være sig af første generation eller af en mere avanceret 
generation – bør frem til 2017 begrænses til 5 % og derefter indtil udgangen af 2020 til 
3,5 %, dvs. niveauet fra 2008, hvor direktivet om vedvarende energi trådte i kraft. Efter 2020, 
hvor direktivet udløber, bør biobrændstoffer fremstillet på jord udfases for at bringe de 
utilsigtede virkninger på jordbesiddelsen til ophør. Denne begrænsning bør sikre, at EU's mål 
og subsidier ikke fremmer flere negative virkninger som følge af konflikten mellem 
jordbaserede biobrændstoffer og fødevarer.
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Ændringsforslag 45
Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 98/70/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii a) biobrændstoffer fremstillet på jord til 
opnåelse af målet på 6 % sættes til et 
maksimum på 50 % frem til den 
31. december 2017 og til 0 % i 2020. Kun 
biobrændstoffer, der bidrager til opnåelse 
af målet, er berettigede til statsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 60 % for biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der er produceret i 
anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler har fundet sted.

"2. Den besparelse i 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler, 
der tages i betragtning med henblik på de i 
stk. 1 omhandlede formål, skal være på 
mindst 60 % for biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der er produceret i 
anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 
2014. Et anlæg er "i drift", hvis pilotfasen 
er fuldført og den fysiske produktion af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 
har fundet sted.

Or. ro
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Begrundelse

Der bør først være en pilotfase med henblik på at fastlægge de mest hensigtsmæssige 
produktionsparametre.

Ændringsforslag 47
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 48
Jens Nilsson
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Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Følgende biobrændstoffer betragtes som 
avancerede biobrændstoffer:

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

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

Or. sv
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Talloliebeg Sortlud og heraf afledte produkter såsom 
rå sulfatsæbe, lignin, rå tallolie og
talloliebeg

Or. en

Begrundelse

Alle restprodukter fra papirmøller bør behandles ens. Disse restprodukter har et stort 
potentiale inden for produktion af avancerede biobrændstoffer.


