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22.4.2015 A8-0025/99 

Ändringsförslag  99 
Piernicola Pedicini 
för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara 

energikällor 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Rådets ståndpunkt 
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt) 
Direktiv 98/70/EG 

Artikel 7b – punkt 4a (ny) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 ba) Följande punkt ska införas: 

 ”4a. Biodrivmedel som ska beaktas för de 

syften som anges i punkt 1 får inte 

framställas av avfall och restprodukter 

som omfattas av återanvändnings- och 

återvinningskraven enligt artikel 11.2 i 

direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna 

ska se till att användningen av avfall och 

restprodukter som omfattas av direktiv 

2008/98/EG för produktion av 

biodrivmedel som ska beaktas för de 

syften som anges i punkt 1, följer 

avfallshierarkin i artikel 4 i det direktivet. 

Medlemsstaterna ska också ta vederbörlig 

hänsyn till principen om 

kaskadanvändning och beakta de 

regionala och lokala ekonomiska och 

tekniska omständigheterna.” 

Or. en 

Motivering 

När medlemsstaterna använder råvaror bör de se till att avfallshierarkin och 
kaskadanvändningen av biomassa respekteras. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Ändringsförslag  100 
Piernicola Pedicini 
för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara 

energikällor 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Rådets ståndpunkt 
Artikel 2 – led 2 – led e 
Direktiv 2009/28/EG 

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 25a 

i syfte att ändra förteckningen över råvaror 

i bilaga IX, del A, för att lägga till råvaror 

men inte avföra dem. Kommissionen ska 

anta en separat delegerad akt för varje 

råvara som ska läggas till i förteckningen i 

bilaga IX, del A. Varje delegerad akt ska 

grundas på en analys av den senaste 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 

med vederbörlig hänsyn till principerna i 

fråga om avfallshierarki, och med stöd till 

slutsatsen att de berörda råvarorna för 

framställning inte skapar någon 

tillkommande efterfrågan på land eller i 

betydande grad snedvrider marknaderna 

för (bi-)produkter, avfall eller 

restprodukter, att de åstadkommer en 

avsevärd minskning av utsläppen av 

växthusgaser jämfört med fossila bränslen 

och att de inte riskerar att ge negativa 

effekter på miljön och den biologiska 

mångfalden. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 25a 

i syfte att ändra förteckningen över råvaror 

i bilaga IX, del A. Kommissionen ska anta 

en separat delegerad akt för varje råvara. 

Varje delegerad akt ska grundas på en 

analys av den senaste vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen, med vederbörlig 

hänsyn till principerna i fråga om 

avfallshierarki i direktiv 2008/98/EG, och 

med stöd till slutsatsen att de berörda 

råvarorna för framställning inte skapar 

någon tillkommande efterfrågan på land 

eller i betydande grad snedvrider 

marknaderna för (bi-)produkter, avfall eller 

restprodukter, att de åstadkommer en 

avsevärd minskning av utsläppen av 

växthusgaser jämfört med fossila bränslen 

och att de inte riskerar att ge negativa 

effekter på miljön och den biologiska 

mångfalden. 

Or. en 
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Motivering 

Det är viktigt att innovativa gröna företagsmodeller kan få utveckla nya användningsområden 
för råvaror. Ett material kan i dag anses vara en restprodukt men i morgon en produkt, till 
följd av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av användningen, och lagstiftningen 
måste tillåta sådana ändringar. Annars kommer det att hindra marknaden och konkurrensen 
och det är kontraproduktivt för direktivets mål. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Ändringsförslag  101 
Piernicola Pedicini 
för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara 

energikällor 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Rådets ståndpunkt 
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt) 
Direktiv 2009/28/EG  

Artikel 17 – punkt 4a (ny) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 ba) Följande punkt ska införas: 

 ”4a. Biodrivmedel och flytande 

biobränslen som ska beaktas för de syften 

som anges i punkt 1 a, b och c får inte 

framställas av avfall eller restprodukter 

som omfattas av återanvändnings- och 

återvinningskraven enligt artikel 11.2 i 

direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna 

ska se till att användningen av avfall och 

restprodukter, som omfattas av direktiv 

2008/98/EG för produktion av 

biodrivmedel och flytande biobränslen 

som ska beaktas för de syften som anges i 

punkt 1 a, b och c, följer avfallshierarkin i 

artikel 4 i det direktivet. Medlemsstaterna 

ska också ta vederbörlig hänsyn till 

principen om kaskadanvändning och 

beakta de regionala och lokala 

ekonomiska och tekniska 

omständigheterna.” 

Or. en 

Motivering 

När medlemsstaterna använder råvaror bör de se till att avfallshierarkin och 
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kaskadanvändningen av biomassa respekteras. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Ändringsförslag  102 
Piernicola Pedicini 
för EFDD-gruppen 

 

Andrabehandlingsrekommendation A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara 

energikällor 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Rådets ståndpunkt 
Bilaga 2 – led 3 
Direktiv 2009/28/EG 

Bilaga IX  – del A – led o 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

o) Biomassafraktioner av avfall och rester 

från skogsbruk och skogsbaserad industri 

såsom bark, grenar, förkommersiell 

gallring, blad, barr, trädtoppar, sågspån, 

kutterspån, svartlut, brunlut, fiberslam, 

lignin och tallolja. 

o) Biomassafraktioner av avfall och rester 

från skogsbruk och skogsbaserad industri 

såsom bark, grenar, förkommersiell 

gallring, blad, barr, trädtoppar, svartlut, 

brunlut, fiberslam och lignin. 

Or. en 

Motivering 

Tallolja, kutterspån och sågspån utnyttjas redan i överensstämmelse med principen om 
kaskadanvändning. Det är viktigt att biobaserade kemiföretag och andra biobaserade 
industrier kan fortsätta att konkurrera på kommersiella villkor för att få tillgång till dessa 
råvaror för produktion och innovation. 

 

 


