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KORT BEGRUNDELSE

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF konstateres det, at produktion af energi 
fra vedvarende energikilder i mange tilfælde er baseret på driften af lokale og regionale 
SMV'er. Vedvarende energi og biobrændstoffer til transport har en betydelig indvirkning på 
regionerne i Den Europæiske Union, og det må ikke glemmes, når der udarbejdes lovgivning.

Forskning afslører dog, at produktionen af biobrændstoffer har vist sig at have negative 
indvirkninger på prisen på fødevarer og på klimaforandringerne. Såkaldte indirekte ændringer 
i arealanvendelsen kan medføre betydelige drivhusgasudledninger. Dette problem er der 
blevet forsøgt dæmmet op for med anbefalinger om grænser for såkaldte konventionelle 
biobrændstoffer, der har fødevareafgrøder som råmateriale.

Selv om Kommissionens forslag ikke helt udelukker konventionel produktion af 
biobrændstoffer, må der dog tages hensyn til den betydelige indvirkning, som forslaget vil få 
for sektoren. Kommissionens konsekvensanalyse viser, at forslaget vil påvirke stabiliteten af 
de finansielle investeringer, hvis de konventionelle biobrændstofafgrøder begrænses. 
Forslaget kan derfor få betydelige konsekvenser for den eksisterende biobrændstofindustri, og 
det bør erindres, at den industri, der producerer førstegenerationsbiobrændstoffer, også 
kommer til at producere andengenerationsbiobrændstoffer.

Et vigtigt mål ved fremme af vedvarende energi og biobrændstoffer er udvikling af 
landdistrikterne og regionerne. Kommissionens forslag vil påvirke landdistrikternes og 
regionernes levedygtighed, da det begrænser dyrkning af energiafgrøder. Forslaget kan 
påvirke Europas selvforsyning med protein, idet proteinfoder er et biprodukt i mange 
biobrændselsanlæg. Udvikling af en helt ny generation af biobrændstoffer vil skabe 
efterspørgsel efter andre biobrændstofråvarer fra landbruget og skovbruget, for eksempel 
halm og træ. Brugen af biomasse fra træ som råmateriale til biobrændstoffer vil også fremme 
selvforsyningen med energi i regionerne. Der bør også tages hensyn til det betydelige 
potentiale, der ligger i anvendelse af affald og rester fra landbruget som råmaterialer til biogas 
og biobrændstoffer. 

Da det vurderes, at forslaget vil få en betydelig indvirkning på den nuværende produktion af 
biobrændsel og dermed på beskæftigelsen i regionerne, er der grund til, at Kommissionen 
gennemfører en nærmere vurdering af de sociale og økonomiske konsekvenser af forslaget 
såvel for selve branchen som for landområder og andre regioner.

Avancerede biobrændstoffer skaber vækst

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse er der en risiko for, at målene for transportsektoren 
i direktivet om vedvarende energi ikke kan nås, medmindre den tekniske udvikling sikrer en 
betydelig stigning i anvendelsen af avancerede biobrændstoffer. Regionaludviklingsudvalget 
mener, at Den Europæiske Union på mange måder bør investere i avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer og ligeledes fremme efterspørgslen, da EU ikke bør opgive 
sit ambitiøse mål vedrørende biobrændstoffer til transport i 2020. Ud over dette direktiv bør 
der arbejdes for, at Den Europæiske Unions struktur- og forskningsfonde anvendes til at 
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udvikle en ny generation af biobrændsstofproduktion. Det bør haves i mente, at produktionen 
af og efterspørgslen efter avancerede andengenerationsbiobrændstoffer bør fremmes i højere 
grad, end Kommissionen foreslår. Vognparken og de nuværende produktionsanlægs 
infrastruktur ændrer sig ikke fra det ene øjeblik til det andet, dette vil kræve f.eks. 
foranstaltninger til at tilpasse udstyr til brændstof med højere indhold af bioethanol og andre 
tilpasningsforanstaltninger. 

Kommissionens forslag om at støtte avancerede biobrændstoffer ved at lægge større vægt på 
dem i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelserne er prisværdigt, men kun at nå målet på 
10 % i relative tal kan ikke være det eneste mål med direktivet. Direktivet bør i så stor 
udstrækning om muligt fremme biobrændstoffer, der er mere avancerede end 
andengenerationsbrændstofferne, og produktionen af disse. Som situationen er nu, er der 
stadig behov for ændringer til Kommissionens forslag for at få de stærkest mulige 
incitamenter fra direktivet. Den kategoriske og udtømmende liste over råvarer, der skal tælles 
flere gange, som Kommissionen foreslår, er ikke helt berettiget, da det på nuværende 
tidspunkt endnu ikke er til at vide, hvilke råmaterialer, der vil bliver udnyttes i den nærmeste 
fremtid. Set ud fra et regionaludviklingssynspunkt, er det absolut nødvendigt at investere i 
produktionen af den nye generation af biobrændstof, idet det vurderes, at en udvikling af 
produktionen vil skabe et betydeligt antal nye arbejdspladser. 

Endelig ønsker Regionaludviklingsudvalget at understrege vigtigheden af langsigtethed i 
Unionens politik. EU-lovgivningen bør sikre et så stabilt erhvervsmiljø som mulig og 
politikken bør være forudsigelig, således at virksomhederne tør investere i Europa og dermed 
skabe arbejdspladser og økonomisk vækst. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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. Der er fortsat mange 
usikkerhedsmomenter med hensyn til 
virkningen af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen på trods af den seneste 
videnskabelige udvikling. 
Emissionsprognoser er stadig i høj grad 
afhængige af, hvilken model, der 
anvendes, og af de antagelser, der 
opstilles, så på grundlag af den fortsat 
ufuldstændige viden, der foreligger, vil det 
ikke være hensigtsmæssigt at reducere 
den eksisterende produktion af 
biobrændstoffer i Unionens regioner, og 
dermed gøre det vanskeligere at opnå 
målene i direktiv 2009/28/EF.

Or. fi

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Mange 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 
er fortsat betydelige sammenlignet med 
fossile brændstoffer, også når virkningen 
af indirekte ændringer i arealanvendelsen 
tages i betragtning. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald, træbiomasse og alger, 
giver store drivhusgasbesparelser med lav 
risiko for at forårsage indirekte ændringer i 
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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.

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. Imidlertid 
bør dette direktiv ikke medføre, at den 
egentlige samlede mængde 
biobrændstoffer, som anvendes i 
transportsektoren i 2020 bliver mindre 
end forventet, og at drivhusgasbesparelser 
i transportsektoren dermed bliver mindre 
end prognoserne. For at medlemsstaterne 
så fleksibelt som muligt kan udvikle 
innovative og nye råmaterialer og fremme 
anvendelsen af disse i 
biobrændstofproduktionen er det vigtigt i 
dette direktiv at fastlægge generelle 
principper og bestemmelser vedrørende 
råvarer til 
andengenerationsbiobrændstoffer frem 
for at udfærdige en udtømmende liste. 
Dette vil give medlemsstaterne og dermed 
også regionerne mulighed for at træffe 
beslutning om behandlingen af 
råmaterialer på grundlag af deres egne 
stærke sider. 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. fi
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Ændringsforslag 3
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 Europa11 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 og 
investeringssikkerhed i de biobaserede 
industrisektorer og i tråd med meddelelsen 
fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst:
Bioøkonomi i Europa11 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 måde, der 
fremmer ressourceeffektivet i anvendelsen 
af biomasseråmaterialer og prioriterer 
andengenerationsbiobrændstoffer. 
Unionens regionalpolitik og 
strukturfondene bør have en betydelig 
rolle i bestræbelserne på at fremme nye og 
innovative biobrændstoffer.

Or. fi

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I direktiv 2009/28/EF konstateres det, 
at produktion af energi fra vedvarende 
energikilder i mange tilfælde er baseret på 
driften af lokale og regionale SMV'er. I 
direktivet understreges det også, at 
medlemsstaterne og Kommissionen bør 
støtte nationale og regionale 
udviklingsforanstaltninger og fremme 
anvendelsen af strukturfondene i denne 
sektor. Strukturfondene bør især 
anvendes til at fremme 
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andengenerationsbiobrændstoffer, således 
at målene i dette direktiv opfyldes.

Or. fi

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I forbindelse med fremme af 
udviklingen af markedet for vedvarende 
energikilder og brændstoffer, bør der 
tages hensyn til deres konsekvenser ikke 
blot for klimaet, men også på de regionale 
og lokale udviklings- og 
beskæftigelsesmuligheder. I særdeleshed 
den nye generation af biobrændstof 
skaber et betydeligt antal arbejdspladser, 
især i landdistrikterne.  Regionernes 
selvforsyning med energi og 
forsyningssikkerhed er også betydelige 
mål med at fremme markederne for 
vedvarende energi og brændsel.

Or. fi

Ændringsforslag 6
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 

(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.
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ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos 
driftslederne på sådanne anlæg.

Or. fi

Begrundelse

Det er ikke helt rimeligt at hævde, at ændringsdirektivet ikke vil påvirke forventningerne på 
eksisterende anlæg og dermed hos de nuværende operatører uden en mere omfattende 
økonomisk og social konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fi

Begrundelse

Det er god grund til at tilføje ordet rester til teksten, da der stadig er et stort potentiale i 
udnyttelsen af industrielle biprodukter og rester.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 

(20) Kommissionen bør på grundlag af den 
bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation revurdere 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
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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.

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. Kommissionen bør 
også vurdere de bredere økonomiske og 
sociale virkninger af forslaget for 
Unionens regioner og landdistrikter samt 
for eksisterende 
biobrændstofproducenters virksomhed. 

Or. fi

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del A i bilag 
IX, sættes til fire gange deres 
energiindhold

i) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som der er anført eksempler 
på i listen i del A i bilag IX, sættes til to
gange deres energiindhold

Or. fi

Begrundelse

Tilgangen med en udtømmende opremsning i bilaget af alle de enkelte råmaterialer, som 
anvendes til produktion af biobrændstoffer, for hvilke der skal regnes med en 
vægtningskoefficient på fire eller to, er ikke hensigtsmæssig, eftersom det er vanskeligt at 
identificere alle de råmaterialer, der kan anvendes enten nu eller i fremtiden, og som ikke 
indebærer nogen ILUC-risiko. En firdobbelt vægtning kan resultere i, at den faktiske mængde 
af avancerede biobrændstoffer bliver mindre end ønsket, og dermed at den anslåede 
indvirkning på regionerne også bliver formindsket.
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Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er anført i del B i bilag 
IX, sættes til to gange deres energiindhold

ii) biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råmaterialer, som der er anført eksempler 
på i listen i del B i bilag IX, vurderes 
direkte i henhold til deres energiindhold

Or. fi

Begrundelse

Tilgangen med en udtømmende opremsning i bilaget af alle de enkelte råmaterialer, som 
anvendes til produktion af biobrændstoffer, for hvilke der skal regnes med en 
vægtningskoefficient på fire eller to, er ikke hensigtsmæssig, eftersom det er vanskeligt at 
identificere alle de råmaterialer, der kan anvendes enten nu eller i fremtiden, og som ikke 
indebærer nogen ILUC-risiko. En firdobbelt vægtning kan resultere i, at den faktiske mængde 
af avancerede biobrændstoffer bliver mindre end ønsket, og dermed at den anslåede 
indvirkning på regionerne også bliver formindsket.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til fire gange deres 
energiindhold.

iii) vedvarende flydende og gasformige 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, sættes til to gange deres 
energiindhold.

Or. fi

Begrundelse

En firdobbelt vægtning kan resultere i, at den faktiske mængde af avancerede biobrændstoffer 
bliver mindre end ønsket, og dermed at den anslåede indvirkning på regionerne også bliver 
formindsket.
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Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c – nr. iii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over råmaterialer i bilag IX kan 
tilpasses til den videnskabelige og tekniske 
udvikling med henblik på at sikre en 
korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, 
der er fastlagt i dette direktiv. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 25b 
vedrørende listen over råmaterialer i bilag 
IX.

Listen over eksempler på råmaterialer i 
bilag IX kan tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling med 
henblik på at sikre en korrekt anvendelse af 
de opgørelsesregler, der er fastlagt i dette 
direktiv. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
25b vedrørende listen over råmaterialer i 
bilag IX.

Or. fi

Begrundelse

Det er vanskeligt at vurdere, om listen vil være tilstrækkelig omfattende i fremtiden, hvorfor 
det er hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mere fleksibilitet til at supplere listen på 
baggrund af landets egne styrker.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

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 

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. I rapporten skal der også
foretages en vurdering af direktivets 
konsekvenser for den eksisterende 
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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.

biobrændstofindustris virksomhed og af 
dets bredere samfundsøkonomiske 
konsekvenser for Unionens regioner. 
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. fi

Begrundelse

I sin konsekvensanalyse vurderede Kommissionen de bredere sociale og økonomiske 
konsekvenser af forslaget temmelig summarisk, selv om det er en vigtig målsætning for 
direktivet for vedvarende energi at udvikle regionerne og landdistrikterne. Der er derfor god 
grund til at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget, f.eks. for 
beskæftigelsen, mere grundigt end hidtil, når forslaget er trådt i kraft.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Bilag V – del C – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 11 tilføjes følgende afsnit:
"Hvis der i et brændstofproduktionsanlæg 
anvendes elektricitet fra vedvarende 
energikilder produceret andre steder, som 
er omfattet af den i artikel 15 omhandlede 
oprindelsesgaranti, anses 
drivhusgasemissionsniveauet af 
elektriciteten for at være nul. Ligeledes 
anses drivhusgasemissionsniveauet for 
den vedvarende elektricitet, der 
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produceres på produktionsanlægget, for 
at være nul."

Or. fi

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at tilskynde produktionsanlæg til at anvende vedvarende elektricitet 
som energikilde, hvis anlægget anvender energi, der produceres andre steder. Dette gavner 
også vedvarende energianlæg i regionen ved at øge efterspørgslen efter vedvarende 
elektricitet.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Råmaterialer, hvis bidrag til opfyldelsen af 
de mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, 
sættes til to gange deres energiindhold a)

Alle affalds-, alge- og restbaserede 
råmaterialer, herunder f.eks. følgende:

Or. fi

Begrundelse

Tilgangen med en udtømmende opremsning i bilaget af alle de enkelte råmaterialer, som 
anvendes til produktion af biobrændstoffer, for hvilke der skal regnes med en 
vægtningskoefficient på fire eller to, er ikke hensigtsmæssig, eftersom det er vanskeligt at 
identificere alle de råmaterialer, der kan anvendes enten nu eller i fremtiden, og som ikke 
indebærer nogen ILUC-risiko. En firdobbelt vægtning kan resultere i, at den faktiske mængde 
af avancerede biobrændstoffer bliver mindre end ønsket, og dermed at den anslåede 
indvirkning på regionerne også bliver formindsket.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Biomassefraktion af blandet kommunalt 
affald, herunder kildesorteret bioaffald,
men ikke andet sorteret husholdningsaffald 
eller genbrugspapir, 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

Or. fi

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende genbrugspapir som råmateriale til brændstoffer set ud 
fra et spørgsmål om ressurceeffektivitet. Indsamling af genbrugspapir og bæredygtig 
udnyttelse af dette f.eks. som råmateriale til papir skaber arbejdspladser også i regionerne, 
og denne mulighed bør ikke svækkes. Kommissionens tekst er uklar, når det gælder 
biohusholdningsaffald, hvorfor det er hensigtsmæssigt at præcisere, at det godt kan udnyttes.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Biomassefraktion af industriaffald c) Biomassefraktion af industriaffald, 
affald og procesrester fra detail- og 
engroshandelen

Or. fi

Begrundelse

Set ud fra et spørgsmål om ressourceeffektivitet ville det være hensigtsmæssigt at fremme 
udnyttelsen af mange forskellige slags industriaffald samt affald og procesrester fra detail- og 
engroshandelen i biobrændstofproduktionen.

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
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Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – de A – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) Bark, grene, blade, savsmuld og 
savspåner

n) Affald fra skovhugst, såsom bark, 
grene, trækroner, småtræer, blade, 
savsmuld og savspåner

Or. fi

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at behandle de forskellige typer affald fra skovforvaltningen og 
skovhugsten på samme måde. Dette vil også fremme udviklingen af landdistrikterne og 
regionerne, eftersom der skabes et marked for affald fra skovforvaltningen som råmateriale 
til brændselsproduktionen.

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) Celluloseholdigt nonfood-materiale

Or. fi

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag IX – del A – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) Lignocellulosemateriale, undtagen 
sav- og finérkævler."

Or. fi
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Begrundelse

Lignocellulose bør regnes med dobbelt koefficient, da det ikke har nogen ILUC-indvirkning, 
og da udnyttelsen af det som råmateriale til biobrændstof fremmer regionernes og 
landdistrikternes levedygtighed og beskæftigelse.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
Direktiv 2009/28/EF
Bilag, del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Råmaterialer, hvis bidrag til opfyldelsen af 
de mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, 
sættes til to gange deres energiindhold a)

Råmaterialer, hvis bidrag til opfyldelsen af 
de mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, 
sættes til det samme som deres 
energiindhold a)

Or. fi


