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Ändringsförslag 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga 
leverantörerna att så gradvis som möjligt 
minska växthusgasutsläppen per 
energienhet (växthusgasintensiteten) från 
bränslen och energi under hela livscykeln 
med minst 6 % fram till den 31 december 
2020 för drivmedel som används i unionen 
av fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel i fossila bränslen är en av de 
metoder som leverantörer har tillgång till 
för att minska växthusgasintensiteten för de 
fossila bränslen som de tillhandahåller.

(2) Mot bakgrund av unionens mål att 
ytterligare minska utsläppen av 
växthusgaser och drivmedlens stora andel 
av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i 
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin 
och dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG att 
medlemsstaterna ska ålägga EU- och icke-
EU-leverantörer att så gradvis som möjligt 
minska växthusgasutsläppen per 
energienhet (växthusgasintensiteten) från 
bränslen och energi under hela livscykeln 
med minst 6 % fram till den 31 december 
2020 för drivmedel som används i unionen 
av fordon, mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg, traktorer för 
jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar 
som inte används till havs. Blandning av 
biodrivmedel i fossila bränslen är en av de 
metoder som leverantörer har tillgång till 
för att minska växthusgasintensiteten för de 
fossila bränslen som de tillhandahåller.

Or. ro

Ändringsförslag 23
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
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produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark. Mot 
bakgrund av de europeiska regionernas 
särdrag kan dessa ändringar ha ett starkt 
inflytande på regional nivå, och det är 
därför att rekommendera att så snart som 
möjligt göra en konsekvensanalys av de 
ekonomiska och sociala effekter som detta 
direktiv kan komma att ha på regional 
nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 



AM\934589SV.doc 5/22 PE510.584v01-00

SV

förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark. Vid en 
jämförelse av mängden utsläpp över en 
livscykel så uppvisar socker och 
stärkelsebaserade grödor å ena sidan och 
oljebaserade grödor å andra sidan olika 
miljöprestanda. För att så effektivt som 
möjligt skapa miljönytta måste fokus vara 
att begränsa de biodrivmedel och den 
produktion som ger mest negativa effekter 
på miljön. Därför är det i första hand av 
vikt att vidta åtgärder mot indirekta 
ändringar av markanvändning för 
oljegrödor.

Or. sv

Ändringsförslag 25
Petru Constantin Luhan

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 

(5) Utifrån EU:s mål att öka den totala 
andelen energi från förnybara resurser 
till 20 procent senast 2020 och till 
10 procent inom transportsektorn och 
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 
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från grödor som odlats på mark som skulle 
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.

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 
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.

Or. ro

Ändringsförslag 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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.

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och som centraliserats på 
europeisk nivå 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 
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.
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Or. ro

Ändringsförslag 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 
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.

(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 kommer utsläppen av 
växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning att bli 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 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. Dessa metoder har 
haft en mycket negativ inverkan på 
många lokala samhällen i 
utvecklingsländerna. En strategi för 
minskade utsläpp bör därför beakta de 
sociala konsekvenserna och respekten för 
de mänskliga rättigheter och utnyttja en 
mindre del av den mark som har avsatts 
för livsmedelsmarknaden.

Or. it

Ändringsförslag 28
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 6
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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 energikällor för perioden efter 
2020.

(6) Transportsektorn ser flytande förnybara 
bränslen som allt viktigare 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 energikällor för perioden efter 
2020, ifall en konsekvensanalys som görs 
efter det att politiken efter 2020 fastställts 
rekommenderar detta.

Or. ro

Ändringsförslag 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till direktiv
Skäl 6
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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 energikällor för perioden efter 
2020.

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från icke 
återvinningsbart 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 energikällor för perioden efter 
2020.

Or. ro

Ändringsförslag 30
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning 
än som biodrivmedel.

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av
avancerade biodrivmedel. EU:s 
strukturfonder bör få en framträdande 
roll i främjandet och utvecklingen av 
avancerade biodrivmedel.

Or. sv

Ändringsförslag 31
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Samtidigt krävs mer stöd både från 
offentliga medel, europeiska 
forskningsprogram samt regionala och 
strukturella program och från privata 
investeringar genom offentlig-privata 
partnerskap vilka kommer att bidra till att 
öka samstämmigheten mellan forsknings-
och innovationsinsatser och de framtida 
behoven inom den europeiska industrin.

Or. ro

Ändringsförslag 32
Jens Nilsson
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Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Vid arbetet med att utveckla 
marknaderna för förnybara energikällor 
och bränslen bör man förutom 
klimatkonsekvenserna också beakta 
konsekvenser i fråga om utvecklings- och 
sysselsättningsmöjligheter på det 
regionala och lokala planet. Produktionen 
av avancerade biodrivmedel har en 
betydande potential för att skapa 
sysselsättning och tillväxt, i synnerhet i 
landsbygdsområden.

Or. sv

Ändringsförslag 33
Jens Nilsson

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 

(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. En sådan begränsning bör 
främst fokusera på de biodrivmedel med 
mest negativ miljö- och klimatpåverkan. 
Utan att begränsa den totala användningen 
av sådana biodrivmedel, bör andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras från oljegrödor som kan 
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anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011.

tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas.

Or. sv

Motivering

Eftersom beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning är 
12 gCO2eq/MJ för spannmål och andra stärkelserika grödor och 13 gCO2eq/MJ för socker 
mot 55 gCO2eq/MJ för oljegrödor är det lämpligt att först inskränka användningen av de 
grödor som har störst miljöpåverkan.

Ändringsförslag 34
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den gräns på 5 % som fastställs i 
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.

(10) Den gräns på 4 % som fastställs i 
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. sv

Ändringsförslag 35
Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Förändrad markanvändning för 
produktion av biodrivmedel får inte leda 
till att lokal- eller urbefolkning i unionen 
eller i tredje länder tvingas flytta bort. 

Or. en

Motivering

Det finns rikligt med bevis som bekräftar att produktion av biodrivmedel har negativa sociala 
följder för rätten till land och livsmedel, särskilt för kvinnor i utvecklingsländer. Detta bör 
återspeglas i ändringsförslaget. Tvångsförflyttning av lokal- och urbefolkning för att ge 
utrymme för odling av biodrivmedel är en fråga som måste behandlas snarast.

Ändringsförslag 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Förändrad markanvändning för 
produktion av biodrivmedel får inte leda 
till att lokal- eller urbefolkning tvingas 
flytta bort. 

Or. en

Ändringsförslag 37
Petru Constantin Luhan

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 

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
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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.

genom detta direktiv har varit samt vilka 
effekter de haft på alla nivåer 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.

Or. ro

Ändringsförslag 38
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive med 
forskare, slutanvändare, politiker och 
företrädare för det civila samhället. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Det är också att rekommendera att 
regionala arbetsgrupper inrättas som 
kommer att bidra till att förbättra 
synergieffekterna, garantera ökad 
samstämmighet i den regionala politiken 
och främja exempel på bästa praxis i 
unionen. 

Or. ro

Ändringsförslag 40
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande led ska införas: 
”pa) Avancerade biodrivmedel: Biologiskt 
material för vilket relevant alternativ 
användning är förknippad med betydande 
utsläpp av metan eller lustgas utan att det 
genereras användbar energi enligt 
definition 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. sv

Ändringsförslag 41
Jens Nilsson

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

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
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.”

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats av oljegrödor 
inte vara större än 4 % av de 10 % som 
fastställs enligt artikel 3.4 d.”

Or. sv

Motivering

Eftersom beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning är 
12 gCO2eq/MJ för spannmål och andra stärkelserika grödor och 13 gCO2eq/MJ för socker 
mot 55 gCO2eq/MJ för oljegrödor är det lämpligt att först inskränka användningen av de 
grödor som har störst miljöpåverkan. De grödor som innefattas utav taket blir följaktligen 
färre, och på grund utav detta sänks taket.

Ändringsförslag 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
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.”

”För uppfyllandet av de mål som avses i 
första stycket får det högsta sammanlagda 
bidraget från biodrivmedel och flytande 
biobränslen som producerats på land inte 
vara större än en energikvantitet som 
motsvarar det största bidraget till 
energianvändning i transporter enligt 
artikel 3.4 d. Endast bränslen och vätskor 
som uppfyller målet kan få statsstöd eller 
andra typer av ekonomiskt stöd.”

Or. en
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Motivering

Med tanke på hur stor inverkan den europeiska biodrivmedelspolitiken har på markägande 
både inom och utanför EU är det viktigt att begränsa samtliga biodrivmedel som odlas på 
land och inte enbart livsmedelsgrödor. För att garantera att en begränsning av konsumtionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats på land ger investerare och 
marknaderna för biodrivmedel lämpliga signaler är det viktigt att inga finansiella eller andra 
subventioner kan stödja produktionen av dem utöver de begränsningar som fastställts i detta 
förslag.

Ändringsförslag 43
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

”d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, ska andelen biodrivmedel som 
framställts från oljegrödor högst vara 4 % 
(beräknad andel i slutet av 2011) av den 
totala energianvändningen i transporter 
2020. Avancerade biodrivmedel ska stå 
för minst 3 % av den slutgiltiga 
energianvändningen för transporter 
2020.”

Or. sv

Motivering

Eftersom beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning är 
12 gCO2eq/MJ för spannmål och andra stärkelserika grödor och 13 gCO2eq/MJ för socker 
mot 55 gCO2eq/MJ för oljegrödor är det lämpligt att först inskränka användningen av de 
grödor som har störst miljöpåverkan. De grödor som innefattas utav taket blir följaktligen 
färre, och på grund utav detta sänks taket.

Ändringsförslag 44
Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led ii
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Direktiv 2009/28/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

”(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, det vill säga biodrivmedel som 
kan få statsstöd, ska andelen biodrivmedel 
som framställts på land högst vara 5 % 
(beräknad andel i slutet av 2011) av den 
totala energianvändningen i transporter 
2017. Från och med den 1 januari 2018 
vid beräkningen av biodrivmedel i 
täljaren, det vill säga biodrivmedel som 
kan få statsstöd, ska andelen biodrivmedel 
som framställts på land högst vara 3,5 % 
(beräknad andel i slutet av 2008) av den 
totala energianvändningen i transporter
2020. Efter 2020 ska andelen 
biodrivmedel som framställts på land 
gradvis minskas till noll.”

Or. en

Motivering

Andelen biodrivmedel – både första generationens och avancerade biodrivmedel – bör 
begränsas till 5 procent fram till 2017. Från och med 2017 fram till 2020 bör den begränsas 
till 3,5 procent, vilket är nivån för 2008 då direktivet om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor utarbetades. Efter 2020, då direktivet upphör att gälla, 
bör biodrivmedel som producerats på land fasas ut för att förhindra oförutsedda effekter för 
markägandet. Begränsningen bör garantera att inga övriga negativa effekter till följd av 
konflikten mellan biodrivmedel som producerats på land och livsmedel främjas av EU-mål 
och EU-stöd.

Ändringsförslag 45
Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 98/70/EG
Artikel 3 – punkt 4 – led e – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Bidraget från biodrivmedel som 
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produceras på land och som ska nå målet 
om 6 procent ska anses nå en 
maximigräns på 50 procent fram till den 
31 december 2017 och en nivå på 
0 procent 2020. Endast biodrivmedel som 
bidrar till att målet nås kan få statsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led a
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart det har 
förekommit fysisk produktion av 
biodrivmedel och flytande biobränslen.

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås genom användningen av 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
ska beaktas för de syften som anges i 
punkt 1 ska vara minst 60 % för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras i anläggningar som tas i drift 
efter den 1 juli 2014. En anläggning ska 
anses vara i drift så snart som pilotfasen är 
över och det har förekommit fysisk 
produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen.

Or. ro

Motivering

Det bör först finnas en pilotfas för att fastställa de lämpligaste produktionsparametrarna.

Ändringsförslag 47
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 3
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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 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 och vilken 
effekt de haft på alla nivåer 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.

Or. ro

Ändringsförslag 48
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: 3) Följande bilaga ska införas:
”Bilaga IX ”Bilaga IX

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

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

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

Ändringsförslag 49
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tallbeck. (g) Svartlut och produkter därav, såsom 
råsulfatsåpa, lignin, råtallolja och 
tallbeck.

Or. en

Motivering

Alla rester från en massafabrik bör behandlas på samma sätt. Det finns stora möjligheter att 
använda processrester för produktion av avancerade biodrivmedel. 


