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Artikel 2 – led q 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

q) cellulosa från icke-livsmedel: 

material som främst består av cellulosa och 

hemicellulosa och har ett lägre 

lignininnehåll än material som innehåller 

både cellulosa och lignin. Det inbegriper 

rester från livsmedels- och fodergrödor (till 

exempel halm, stjälkar, agnar och skal), 

gräsartade energigrödor med lågt 

stärkelseinnehåll (till exempel rajgräs, 

jungfruhirs, miskantus, italienskt rör och 

täckgrödor före och efter huvudgrödor 

m.m.), industriella restprodukter 

(inbegripet från livsmedels- och 

fodergrödor efter att vegetabiliska oljor, 

socker, stärkelse och protein har utvunnits) 

samt material från biologiskt avfall. 

q) cellulosa från icke-livsmedel: 

material som delvis består av cellulosa och 

hemicellulosa och har ett lägre 

lignininnehåll än material som innehåller 

både cellulosa och lignin. Det inbegriper 

rester från livsmedels- och fodergrödor (till 

exempel halm, stjälkar, agnar och skal), 

gräsartade energigrödor med lågt 

stärkelseinnehåll (till exempel rajgräs, 

jungfruhirs, miskantus, italienskt rör) och 

täckgrödor  före och efter huvudgrödor 

m.m., industriella restprodukter (inbegripet 

från livsmedels- och fodergrödor efter att 

vegetabiliska oljor, socker, stärkelse och 

protein har utvunnits) samt material från 

biologiskt avfall. 

Or. en 

Justification 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 
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should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production.  Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

dd) livsmedels- och fodergrödor: 

stärkelserika grödor, socker och oljegrödor 

som produceras på jordbruksmark som 

huvudgröda exklusive restprodukter, avfall 

eller lignocellulosa. 

dd) livsmedels- och fodergrödor: 

stärkelserika grödor, socker och oljegrödor 

som produceras på jordbruksmark som 

huvudgröda exklusive restprodukter, avfall 

eller lignocellulosa. Mellangrödor, såsom 

fånggrödor och täckgrödor, anses inte 

utgöra huvudgrödor. 

Or. en 

Motivering 

Mellangrödor och täckgrödor bör inte anses som huvudgrödor, utan som en andra skörd, som 

kompletterar de sedvanliga livsmedelsgrödorna. Detta skulle bli ett alternativ till trädeslagd 

mark och, såsom det framgår av en studie som år 2016 utfördes av Ecofys, bli till mångsidig 

nytta, i form av både mindre växthusgasutsläpp och bättre lönsamhet för jordbrukarna.  

Jordbruket måste medverka vid klimatlösningen och denna lagstiftning bör ge jordbrukarna 

de rätta redskapen för bekämpning av klimatförändringarna, med samtidiga garantier för 

livsmedelssäkerhet. 
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