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Ændringsforslag 957
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 25 – stk. 1
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af drivhusgasintensiteten i 
transportsektoren som følge af anvendelsen 
af vedvarende energi

Reduktion af drivhusgasintensiteten i 
transportsektoren som følge af anvendelsen 
af vedvarende elektricitet, vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, og biobrændstoffer og biogas, 
der er fremstillet af råprodukter i bilag 
IX.

Or. en

Ændringsforslag 958
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af drivhusgasintensiteten i 
transportsektoren som følge af anvendelsen 
af vedvarende energi

Reduktion af drivhusgasintensiteten i 
transportsektoren som følge af anvendelsen 
af vedvarende elektricitet, vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, og biobrændstoffer og biogas, 
der er fremstillet af råprodukter i bilag IX

Or. en

Ændringsforslag 959
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten;
Kommissionen tager denne forpligtelse op 
til vurdering med henblik på senest i 2025 
at fremsætte et lovgivningsforslag om at 
øge den i tilfælde af, at der er yderligere 
betydelige reduktioner af omkostningerne 
til produktion af vedvarende energi, 
såfremt det er nødvendigt for at opfylde 
Unionens internationale forpligtelser 
vedrørende dekarbonisering, eller såfremt 
det er begrundet i et markant fald i 
energiforbruget i Unionen

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle RED II-mål for vedvarende energi i transportsektoren var ikke tilstrækkeligt til 
at opnå dekarboniseringsmålene i den europæiske grønne pagt og klimaloven for 2030. 
Ændringen af målene skal ledsages af en vurdering med henblik på at kunne øge 
forpligtelserne yderligere.

Ændringsforslag 960
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende a) mængden af vedvarende 
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brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 16 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b).

Medlemsstaterne kan kræve, at 
leverandørerne med henblik på denne 
reduktion opfylder følgende 
mellemliggende mål: 8 % senest den 31. 
december 2025 og 16 % senest den 31. 
december 2030 

Or. en

Ændringsforslag 961
Evžen Tošenovský
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, herunder elektricitet, 
der anvendes til fremstilling af 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, som anvendes i 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 8 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

Or. en
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Ændringsforslag 962
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Markus Pieper

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder og andre kulstoffattige 
brændstoffer, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for bidrag fra syntetiske brændstoffer af vedvarende oprindelse, når de 
anvendes til fremstilling af andre vedvarende brændstoffer som mellemprodukter.

Ændringsforslag 963
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2001/2018
Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
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drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten, som verificeres af 
Kommissionen

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed bør medlemsstaterne sende forløbskurverne til 
Kommissionen med henblik på verificering.

Ændringsforslag 964
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 25 – stk. 1
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 8 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 965
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
vejledende forløbskurve fastsat af 
medlemsstaten

a) mængden af vedvarende 
brændstoffer og elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
transportsektoren, fører til en reduktion af 
drivhusgasintensiteten på mindst 13 % 
senest i 2030 sammenlignet med det 
referencescenarie, der er fastsat i artikel 27, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med en 
forløbskurve fastsat af medlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 966
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af 
de råprodukter, der er opført i bilag IX, 
del A, i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 967
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2001/2018
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030. En andel af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, oven i de 2,6 % kan inkluderes 
i kvoten for brændstoffer, der fremstilles 
af råprodukter i bilag IX, del A, som 
bidrager med op til 75 % af målet.
Fra [dato for (dette direktivs) 
ikrafttræden] skal avancerede 
biobrændstoffer og biogas fremstillet af 
råprodukter i bilag IX, del A, og 
vedvarende transportbrændstoffer i 
væske- og gasform kun medregnes i målet 
i første stykke, når de anvendes i 
luftfartssektoren og den maritime sektor.

Or. en

Begrundelse

RFNBOs are more scalable than advanced biofuels, due to the latter’s limited availability. 
Furthermore, their availability varies largely from country to country, and thus member 
states’ ability to meet the liquid transport fuel obligations. Hence, it is justified that RFNBOs 
can be used to meet part of the advanced biofuel sub-target, yet in order to ensure diversified 
renewable supplies, we see value in keeping a small share reserved for advanced biofuels. 
Advanced biofuels and RFNBOs should be channelled to the hard to abate transport 
segments, which need to have liquid fuels for a longer term than road transport, which can be 
more easily and efficiently electrified.

Ændringsforslag 968
Seán Kelly, Pernille Weiss
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 25 – stk. 1 – litra b
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5% i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen af 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,4 % i 2022, 
1 % i 2025 og 5 % i 2030, og andelen af 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, vedvarende brint og 
kulstoffattig brint, herunder kulstoffattige 
brintbaserede brændstoffer, er mindst 
2,6 % i 2028 og 5 % i 2030.

Fra 2030 leverer brændstofleverandører 
mindst 3 % avancerede biobrændstoffer 
og biogas produceret af de råprodukter, 
der er angivet i bilag IX, del A, og mindst 
3 % vedvarende brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, vedvarende brint 
og kulstoffattig brint, herunder 
kulstoffattige brintbaserede brændstoffer, 
til den maritime sektor og 
luftfartssektoren, hvor det er vanskeligt at 
nedbringe emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 969
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 



AM\1252006DA.docx 11/177 PE729.929v01-00

DA

transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030. Medlemsstaterne kan undtage eller 
skelne mellem forskellige 
brændstofleverandører og forskellige 
energibærere ved fastsættelsen af 
forpligtelse for brændstofleverandører og 
derved sikre, at de varierende grader af 
modenhed og omkostningerne ved 
forskellige teknologier tages i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om fritagelse/skelnen mellem forskellige brændstofleverandører og forskellige 
energibærere bør genindføres i denne artikel. Det er vigtigt at sætte medlemsstaterne i stand 
til at vælge de typer af foranstaltninger, der skal træffes for at nå målene (fleksibilitet), og at 
sikre, at medlemsstaterne har mulighed for at tage hensyn til deres særlige forhold, samtidig 
med at de fastsætter de forpligtelser, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b).

Ændringsforslag 970
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 25 – stk. 1 – litra b
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, andelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del A, i den energi, der 
leveres til transportsektoren, er mindst 2 
% fra 2025, og andelen af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, er mindst 2,6 % i 2030.
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Or. en

Ændringsforslag 971
Markus Pieper, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, 
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,4 % i 2022, 
1 % i 2025 og 5 % i 2030, og andelen af 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, vedvarende brint og 
kulstoffattig brint, herunder kulstoffattige 
brintbaserede brændstoffer, er mindst 
2,6 % i 2028 og 5 % i 2030.

Or. en

Begrundelse

De avancerede biobrændstoffer, RFNBO og brintkvoten er de mest effektive foranstaltninger 
til at øge biobrændstoffer, brint og e-brændstoffer inden for transport og supplerer 
elektromobilitet.

Ændringsforslag 972
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede b) andelen af avancerede 
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biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er vejledende 1,75 % i 
2030.

Or. en

Ændringsforslag 973
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og en 
vejledende andel af vedvarende 
brændstoffer er mindst [x] % i den energi, 
der leveres til transportsektoren i 2030.

Or. en

Begrundelse

RFNBO-målet for 2030 på 2,6 % er urealistisk, idet dette mål vil kræve meget stor 
efterspørgsel efter vedvarende elektricitet. Den hurtige forgrønnelse af transport med RFNBO 
er en stor udfordring. Derfor bør alle kulstoffattige og CO2-fri metoder, der kan bidrage til at 
opfylde forpligtelsen til at spare mindst 70 % drivhusgasser og udbredelsen af CO2-fri og 
kulstoffattig brint overvejes med henblik på at dekarbonisere transportsektoren. Inklusionen 
af gul brint (fra atomenergi), blå brint (fra CCS-teknologi) og innovative 
brintproduktionsmetoder er en nødvendighed.

Ændringsforslag 974
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og kulstoffattige 
brændstoffer er mindst 2,6 % i 2030.

Or. en

Ændringsforslag 975
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2 % i 2028 
og 4 % i 2030.

Or. en

Begrundelse

Øgede ambitioner for vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, er den 
mest effektive måde at øge anvendelsen og produktionen af brint og e-brændstoffer i 
transportsektoren på.
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Ændringsforslag 976
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,6 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 1,6 % i 
2030.

Or. en

Begrundelse

Den første foreslåede ændring er baseret på ambitionsniveauets tilbagevenden til målet for 
avancerede biobrændstoffer frem til 2030. Indlandsstater såsom Tjekkiet og væsentligt lavere 
forventede kapaciteter på tværs af sektorer kan absorbere en sådan mængde RFNBO senest i 
2030. Det foreslås at reducere ambitionerne med et foreslået tal på 1,6 %.

Ændringsforslag 977
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (UE) 2018/2021
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 1,75 % i 2030, og andelen 
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af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 1,6 % i 
2030.

Or. en

Ændringsforslag 978
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,2 % i 2022, 
0,5 % i 2025 og 2,2 % i 2030, og andelen 
af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er mindst 2,6 % i 
2030.

b) andelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
i den energi, der leveres til 
transportsektoren, er mindst 0,5 % i 2025 
og 2,2 % i 2030, og andelen af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, er mindst 2,6 % i 2030.

Or. en

Ændringsforslag 979
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) brændstofleverandører leverer 
mindst 1,3 % af vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, til 
luftfart og søfart.

Or. en
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Begrundelse

RFNBO'er skal målrettes luftfarts- og søfartssektorerne, som er transportformer, hvor direkte 
elektrificering er begrænset.

Ændringsforslag 980
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) i overensstemmelse med, men ikke 
begrænset til, kravene i … [RefuelEU 
Aviation COM(2021)0561] og … [FuelEU 
Maritime COM(2021)0562] skal alle 
omfattede brændstoffer ledsages af et 
certifikat som dokumentation for 
bæredygtighed, der indeholder alle 
nødvendige oplysninger, med henblik på 
at gøre det muligt for brændstofbrugere at 
nyde godt af fordele under de gældende 
obligatoriske eller frivillige 
drivhusgasordninger og tage hensyn til de 
pågældende drivhusgasreduktioner i deres 
individuelle, virksomhedsrelaterede CO2-
rapportering, uanset den fysiske levering. 
Dobbelte krav tillades ikke. Hvis det er 
relevant, reviderer og fremlægger 
Kommissionen et forslag om ændring af 
de eksisterende gældende bestemmelser i 
forordning (EU) 2015/757, (EU) 
2018/2066 og (EU) 2018/2067 med 
henblik på at sikre sammenhængende 
gennemførelse

Or. en

Begrundelse

Brændstofleverandører skal være forpligtet til at udstede et certifikat til brændstofbrugeren 
som dokumentation for bæredygtighed. Dette certifikat skal anvendes til at gøre krav på CO2-
reduktion, enten i henhold til lovgivningen eller til frivillige ordninger.
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Ændringsforslag 981
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 25a
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager 
medlemsstaterne også hensyn til 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, når de anvendes som 
mellemprodukt til produktion af 
konventionelle brændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 982
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager 
medlemsstaterne også hensyn til 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, når de anvendes som 
mellemprodukt til produktion af 
konventionelle brændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 

udgår
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tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Ændringsforslag 983
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle 
brændstoffer. Ved beregningen af den 
reduktion, der er omhandlet i litra a), kan 
medlemsstaterne tage hensyn til 
genanvendt kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af transportbrændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), skal medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel, og de kan tage hensyn til 
kulstoffattig elektricitet, der opfylder 
kriterierne i artikel 29, stk. 10, litra d), og 
kan for delmålet om vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, jf. litra b), tage hensyn til 
kulstoffattig brint.

Or. en

Begrundelse

Opfyldelse af RFNBO-målene for transport og industri lægger en uforholdsmæssig byrde på 
raffinering og andre brintforbrugende industrisektorer og kræver store mængder af 
vedvarende elektricitet, der skal opnås fra supplerende kilder inden for et urealistisk kort 
tidsrum. For at lette byrden for disse industrier i regioner med mindre potentiale for 
vedvarende energikilder bør medlemsstaterne have mulighed for at tillade kulstoffattige 
brintproduktionsteknologier, der overholder de samme forpligtelser om 70 % 
drivhusgasbesparelser, der er fastsat for RFNBO.
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Ændringsforslag 984
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle brændstoffer. 
Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle 
transportbrændstoffer. Ved beregningen 
af den reduktion, der er omhandlet i litra 
a), kan medlemsstaterne tage hensyn til 
genanvendt kulstofbrændsel og anvendelse 
af teknologi, herunder opsamling og 
lagring af CO2, der kan begrænse vugge 
til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. 
energienhed fra det brændstof eller den 
energi, der er leveret.

Or. en

Ændringsforslag 985
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 



AM\1252006DA.docx 21/177 PE729.929v01-00

DA

produktion af konventionelle brændstoffer. 
Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

produktion af konventionelle brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med sletningen af "genanvendt kulstofbrændsel" fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 986
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle brændstoffer. 
Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
når de anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle brændstoffer. 
Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Ændringsforslag 987
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle brændstoffer. 
Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle brændstoffer 
eller andre vedvarende brændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for bidrag fra syntetiske brændstoffer af vedvarende oprindelse, når de 
anvendes til fremstilling af andre vedvarende brændstoffer som mellemprodukter.

Ændringsforslag 988
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle brændstoffer. 
Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle 
transportbrændstoffer. Ved beregningen 
af den reduktion, der er omhandlet i litra 
a).

Or. en
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Ændringsforslag 989
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle 
brændstoffer. Ved beregningen af den 
reduktion, der er omhandlet i litra a), kan 
medlemsstaterne tage hensyn til 
genanvendt kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af transportbrændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), skal medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Begrundelse

Divergerende accept blandt medlemsstaterne af genanvendt kulstofbrændsel ved 
gennemførelsen af REDIII vil skabe et fragmenteret EU-marked, unødvendige barrierer for 
beskæftigelse og forsinke deres adgang til og udbredelse på markedet. EU og dets 
medlemsstater bør kunne benytte alle bæredygtige løsninger, der er tilgængelige for 
dekarbonisering af energisystemet.

Ændringsforslag 990
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
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omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle 
brændstoffer. Ved beregningen af den 
reduktion, der er omhandlet i litra a), kan 
medlemsstaterne tage hensyn til 
genanvendt kulstofbrændsel.

omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af transportbrændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Ændringsforslag 991
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen 
Grošelj, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af konventionelle 
brændstoffer. Ved beregningen af den 
reduktion, der er omhandlet i litra a), kan 
medlemsstaterne tage hensyn til 
genanvendt kulstofbrændsel.

Ved beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), og den andel, der er 
omhandlet i litra b), tager medlemsstaterne 
også hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, når de 
anvendes som mellemprodukt til 
produktion af transportbrændstoffer. Ved 
beregningen af den reduktion, der er 
omhandlet i litra a), kan medlemsstaterne 
tage hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse (RFNBO), og som anvendes som 
mellemprodukter til produktion af biobrændstoffer, bør tages i betragtning på samme måde, 
som de tages i betragtning ved produktionen af konventionelle, dvs. fossile brændstoffer, ved 
beregningen af a) reduktionen af drivhusgasintensiteten til transport og b) delmålet for 
RFNBO.
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Ændringsforslag 992
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Artikel 25 – stk. 1
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne fastsætter den 
forpligtelse, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a) og b), til at sikre 
opfyldelsen af de deri fastsatte mål, kan 
de bl.a. gøre dette ved hjælp af 
foranstaltninger, der er rettet mod 
mængder, energiindhold eller 
drivhusgasemissioner, forudsat at det 
påvises, at reduktionen af 
drivhusgasintensiteten og 
minimumsandelene som omhandlet i 
første afsnit, litra a) og b), er nået. 
Medlemsstater, som gennemfører det i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede mål for 
reduktion af drivhusgasintensiteten ved 
hjælp af foranstaltninger, der er rettet 
mod mængder eller energiindhold, skal 
anse andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder for at være fire gange så høj 
som dens energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 993
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 

udgår
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elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, fra 
forpligtelsen til at overholde 
minimumsandelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af 
de råprodukter, der er opført i bilag IX, 
del A, for så vidt angår disse 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 994
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, fra forpligtelsen 
til at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er opført i 
bilag IX, del A, for så vidt angår disse 
brændstoffer.

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, fra forpligtelsen 
til at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er opført i 
bilag IX, del A, for så vidt angår disse 
brændstoffer. Ved fastsættelse af 
forpligtelsen for brændstofleverandører 
kan medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, fra 
forpligtelsen til at overholde 
minimumsandelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af 
de råprodukter, der er opført i bilag IX, 
del A, for så vidt angår disse 
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brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge midler til at nå målene, og det bør fremgå 
klart af artiklen (som i artikel 25, stk. 1, nr. 5), i direktivet om fremme af vedvarende energi 
II).

Ændringsforslag 995
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, fra forpligtelsen 
til at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er opført i 
bilag IX, del A, for så vidt angår disse 
brændstoffer.

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, fra forpligtelsen 
til at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er opført i 
bilag IX, del A, for så vidt angår disse 
brændstoffer. Når medlemsstaterne 
fastsætter den forpligtelse, der er 
omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til 
at sikre opfyldelsen af de deri fastsatte 
mål, kan de bl.a. gøre dette ved hjælp af 
foranstaltninger, der er rettet mod 
mængder, energiindhold eller 
drivhusgasemissioner, forudsat at det 
påvises, at reduktionen af 
drivhusgasintensiteten og 
minimumsandelene som omhandlet i 
første afsnit, litra a) og b), er nået.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelsen om foranstaltninger bør genindføres i artiklen. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at vælge midler til at nå målene, og det bør fremgå klart af artiklen (som i 
artikel 25, stk. 1, nr. 5), i direktivet om fremme af vedvarende energi II).

Ændringsforslag 996
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, fra forpligtelsen 
til at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er opført i 
bilag IX, del A, for så vidt angår disse 
brændstoffer.

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører undtager 
medlemsstaterne brændstofleverandører, 
der leverer elektricitet eller vedvarende 
flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, fra forpligtelsen til at 
overholde minimumsandelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
for så vidt angår disse brændstoffer. 
Medlemsstaterne undtager også 
brændstofleverandører, som leverer 
elektricitet, fra kravet om at overholde 
minimumsandelen af vedvarende flydende 
og gasformige transportbrændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse.

Or. en

Ændringsforslag 997
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der leverer 
elektricitet eller vedvarende flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, fra 
forpligtelsen til at overholde 
minimumsandelen af avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
for så vidt angår disse brændstoffer.

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører undtager 
medlemsstaterne brændstofleverandører, 
der leverer elektricitet, fra forpligtelsen til 
at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er opført i 
bilag IX, del A, og minimumsandelen af 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, for så vidt angår 
disse brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Brændstofleverandører, der leverer elektricitet, bør undtages fra forpligtelsen til at overholde 
minimumsandelen af avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af de råprodukter, der 
er opført i bilag IX, del A, og minimumsandelen af vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, for så vidt angår disse brændstoffer.

Ændringsforslag 998
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne fastsætter den 
forpligtelse, der er omhandlet i denne 
artikels første afsnit, litra a) og b), til at 
sikre opfyldelsen af de deri fastsatte mål, 
kan de bl.a. gøre dette ved hjælp af 
foranstaltninger, der er rettet mod 
mængder, energiindhold eller 
drivhusgasemissioner, forudsat at det 
påvises, at reduktionen af 
drivhusgasintensiteten og 
minimumsandelene som omhandlet i 
denne artikels første afsnit, litra a) og b), 



PE729.929v01-00 30/177 AM\1252006DA.docx

DA

er nået. Medlemsstater, som gennemfører 
det i artikel 25, stk. 1, omhandlede mål for 
reduktion af drivhusgasintensiteten ved 
hjælp af foranstaltninger, der er rettet 
mod mængder eller energiindhold, skal 
anse andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder for at være fire gange så høj 
som dens energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 999
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne fastsætter den 
forpligtelse, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a) og b), til at sikre 
opfyldelsen af de deri fastsatte mål, kan 
de gøre dette ved hjælp af 
foranstaltninger, der er rettet mod 
mængder, energiindhold eller 
drivhusgasemissioner, forudsat at det 
påvises, at reduktionen af 
drivhusgasintensiteten og 
minimumsandelene som omhandlet i 
første afsnit, litra a) og b), er nået. 
Medlemsstater, som gennemfører det i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede mål for 
reduktion af drivhusgasintensiteten ved 
hjælp af foranstaltninger, der er rettet 
mod mængder eller energiindhold, skal 
anse andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder for at være fire gange så høj 
som dens energiindhold.

Or. en
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Ændringsforslag 1000
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelse af forpligtelsen for 
brændstofleverandører kan 
medlemsstaterne undtage 
brændstofleverandører, der kun leverer 
vedvarende flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, fra forpligtelsen til 
at overholde minimumsandelen af 
avancerede biobrændstoffer og biogas 
produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del A, for så vidt angår 
disse brændstoffer.
Den forpligtelse, som 
brændstofleverandører i medlemsstaterne 
pålægges, skal åbne mulighed for et 
effektivt bidrag fra elektricitet fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport.

Or. en

Begrundelse

Brændstofleverandører, der leverer vedvarende brint, bør undtages fra forpligtelsen til at 
overholde minimumsandelen af avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A.

Ændringsforslag 1001
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af forpligtelsen 
omhandlet i første afsnit for at sikre 
opnåelsen af de mål, der er fastsat deri, 
kan medlemsstaterne bl.a. anvende 
foranstaltninger rettet mod mængder, 
energiindhold eller drivhusgasemissioner, 
forudsat at det påvises, at den reduktion 
af drivhusgasintensiteten og den 
minimumsandel, der er omhandlet i første 
afsnit, er opnået.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om foranstaltninger bør genindføres i artiklen. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at vælge midler til at nå målene, og det bør fremgå klart af artiklen (som i 
artikel 25, stk. 1, nr. 5), i direktivet om fremme af vedvarende energi II).

Ændringsforslag 1002
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende afsnit 3b (nyt) indsættes:
Når medlemsstaterne fastsætter den 
forpligtelse, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a) og b), til at sikre 
opfyldelsen af de deri fastsatte mål, kan 
de bl.a. gøre dette ved hjælp af 
foranstaltninger, der er rettet mod 
mængder, energiindhold eller 
drivhusgasemissioner, forudsat at det 
påvises, at reduktionen af 
drivhusgasintensiteten og 
minimumsandelene som omhandlet i 
første afsnit, litra a) og b), er nået. 
Medlemsstater, som gennemfører det i 
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artikel 25, stk. 1, omhandlede mål for 
reduktion af drivhusgasintensiteten ved 
hjælp af foranstaltninger, der er rettet 
mod mængder eller energiindhold, skal 
anse andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder for at være fire gange så høj 
som dens energiindhold.

Or. en

Begrundelse

If Member States opt to achieve the GHG-based target for renewables in transport by way of 
targeting volumes or energy content, it is imperative that the existing 4 x multiplier for 
renewable electricity - currently included in the 2018 Renewable Energy Directive - is 
maintained, in recognition of the greater energy efficiency of electric vehicles. The switch to a 
GHG-based target and the subsequent removal of the 4 x multiplier in terms of the energy 
content from the Renewable Energy Directive cannot offer a pretext for reducing the 
contribution that electric vehicles can make to the target for renewables in transport, in 
particular at a time when their sales are rapidly increasing.

Ændringsforslag 1003
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tager forpligtelsen i 
stk. 1 op til vurdering med henblik på at 
fremsætte et lovgivningsforslag senest i 
2025 for at opjustere det, hvis der er 
yderligere betydelige reduktioner af 
omkostningerne til produktion af 
vedvarende energi, hvis det er nødvendigt 
for at opfylde Unionens internationale 
forpligtelser vedrørende dekarbonisering, 
eller hvis et markant fald i 
energiforbruget i Unionen begrunder en 
sådan opjustering.

Or. en
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Ændringsforslag 1004
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan undtage eller 
skelne mellem forskellige 
brændstofleverandører og forskellige 
energibærere ved fastsættelsen af 
forpligtelsen for brændstofleverandører 
for så vidt angår litra a) og b) og derved 
sikre, at de varierende grader af 
modenhed og omkostningerne ved 
forskellige teknologier samt udbredelsen 
af elektriske køretøjer tages i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Lavindkomstmedlemsstater vil sandsynligvis ikke nå op på det samme tempo med hensyn til 
udbredelse af elektriske køretøjer, som formodes i konsekvensanalysen. For disse stater vil 
det være en udfordring at nå målet for drivhusgasemissioner på 13 %, da den forholdsvis 
begrænsede udbredelse af elektriske køretøjer og langsomme udskiftning af vognparken i 
disse stater ikke åbner mulighed for umiddelbar udbredelse af elektricitet fra vedvarende 
energikilder inden for transport. Dette er brændstofleverandørerne ikke herre over. For at 
give medlemsstaterne lige gode muligheder for at nå deres mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og sikre lige vilkår for brændstofleverandører, bør der tages hensyn til 
udbredelsen af elektriske køretøjer.

Ændringsforslag 1005
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2



AM\1252006DA.docx 35/177 PE729.929v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige og andre 
ladestationer til lette og tunge køretøjer, 
modtager kreditter, uanset om de 
økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Tildelingen af kreditter skal baseres på 
nøjagtige oplysninger, som understøttes af 
oprindelsesgarantier som omhandlet i 
artikel 19 og bygger på oplysninger, som 
systemoperatører udveksler om andelen af 
elektricitet fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted. The credits 
mechanism should be open to operators of both private and public charging infrastructure to 
support electromobility and additional revenue stream for all e-mobility service providers 
while guaranteeing a level playing field for all charging solutions. Moreover, the credit 
mechanisms that Member States shall establish, should support the flexible and cost-effective 
integration of renewables in the transport sector, using guarantees of origin

Ændringsforslag 1006
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer:

i) elektricitet fra vedvarende energikilder 
til elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer eller
ii) biometan til gasdrevne køretøjer via 
offentlige tankstationer, modtager 
kreditter, uanset om de økonomiske aktører 
er underlagt den forpligtelse, som 
medlemsstaten har fastsat for 
brændstofleverandører, og kan sælge disse 
kreditter til brændstofleverandører, som har 
ret til at anvende kreditterne til at opfylde 
forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Begrundelse

Biomethane is a renewable, storable and non-intermittent energy. It has a key role to play in 
the decarbonisation of the transport sector alongside electrification, especially for heavy duty 
transport vehicles. Including biomethane in this mechanism would confirm the European 
commitment to carbon neutrality within the principle of technological neutrality. The 
proposed mechanism will contribute to structure the European biomethane sector that needs 
to scale-up in order to reach ambitious EU GHG reduction targets and cost-efficiency. 
Biomethane is a sustainable energy with a lot of positive externalities: an industry made in 
Europe, reliable and becoming increasingly competitive, creating jobs in European territories 
that cannot be relocated. Biomethane can lead to a negative GHG emissions balance in LCA, 
taking into account avoided emissions from the upstream part of the chain.
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Ændringsforslag 1007
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer eller direkte til forbrugernes 
ladesteder, og hvor forbruget måles og 
indberettes ved brug af intelligente 
målesystemer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Begrundelse

Elkøretøjer oplades typisk derhjemme og på private virksomheders parkeringsområder. 
Derfor vil det tage længere tid, før offentlige ladestandere udnyttes fuldt ud, når brugen af 
elkøretøjer bliver mere udbredt. Vedvarende elektricitet bør ikke kun nyde godt af kreditter i 
forbindelse med opladning ved brug af offentlige ladestationer, men også ved behørigt 
dokumenteret brug af ikke-offentlige ladestationer, hvor der kan påvises køb af elektricitet fra 
vedvarende energikilder med henblik på opladning af elkøretøjer ved brug af intelligente 
målere. Dette vil tilskynde til løsninger, der sikrer opladning ved brug af elektricitet fra 
vedvarende energikilder overalt.

Ændringsforslag 1008
Evžen Tošenovský
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Producenter af elektricitet og 
brændstoffer fra vedvarende energikilder 
samt økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer og skinnekøretøjer via 
offentlige og private ladestationer, 
modtager kreditter, uanset om de 
økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Ændringsforslag 1009
Josianne Cutajar

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige og 
private ladestationer og via 
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om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

landstrømsanlæg til brug for den 
maritime sektor, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

(Se ordlyden i artikel 25, stk. 2, i direktiv (EU) 2018/2001 som erstattet af det forslag fra 
Kommissionen, som i øjeblikket drøftes i ITRE).

Ændringsforslag 1010
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via ladestationer og 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
der leveres til skibs- og jernbanetransport, 
modtager kreditter, uanset om de 
økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en
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Ændringsforslag 1011
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi og kulstoffattige 
brændstoffer til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer, vedvarende energi 
eller kulstoffattige brændstoffer via 
offentlige ladestationer, modtager kreditter, 
uanset om de økonomiske aktører er 
underlagt den forpligtelse, som 
medlemsstaten har fastsat for 
brændstofleverandører, og kan sælge disse 
kreditter til brændstofleverandører, som har 
ret til at anvende kreditterne til at opfylde 
forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt for at sikre lige vilkår for alle CO2-frie brændstoffer.

Ændringsforslag 1012
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
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brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer eller brændstoffer fra 
vedvarende energikilder via offentlige 
tankstationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Ændringsforslag 1013
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nils Torvalds, Claudia Gamon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige og 
private ladestationer, modtager kreditter, 
uanset om de økonomiske aktører er 
underlagt den forpligtelse, som 
medlemsstaten har fastsat for 
brændstofleverandører, og kan sælge disse 
kreditter til brændstofleverandører, som har 
ret til at anvende kreditterne til at opfylde 
forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en
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Begrundelse

Der bør også opstilles incitamenter for operatører af private ladestationer, bl.a. i lyset af, at 
Kommissionens forslag om offentlige ladestationer ikke er særdeles ambitiøst.

Ændringsforslag 1014
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige og 
private ladestationer, modtager kreditter, 
uanset om de økonomiske aktører er 
underlagt den forpligtelse, som 
medlemsstaten har fastsat for 
brændstofleverandører, og kan sælge disse 
kreditter til brændstofleverandører, som har 
ret til at anvende kreditterne til at opfylde 
forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Ændringsforslag 1015
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer energi fra 
vedvarende energikilder til køretøjer via 
offentlige ladestationer og tankstationer, 
modtager kreditter, uanset om de 
økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 
opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Ændringsforslag 1016
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elektriske køretøjer via offentlige 
ladestationer, modtager kreditter, uanset 
om de økonomiske aktører er underlagt den 
forpligtelse, som medlemsstaten har fastsat 
for brændstofleverandører, og kan sælge 
disse kreditter til brændstofleverandører, 
som har ret til at anvende kreditterne til at 

2. Medlemsstaterne indfører en 
mekanisme, der gør det muligt for 
brændstofleverandører på deres område at 
udveksle kreditter til levering af 
vedvarende energi til transportsektoren. 
Økonomiske aktører, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
mobilitet via ladestationer, modtager 
kreditter, uanset om de økonomiske aktører 
er underlagt den forpligtelse, som 
medlemsstaten har fastsat for 
brændstofleverandører, og kan sælge disse 
kreditter til brændstofleverandører, som har 
ret til at anvende kreditterne til at opfylde 
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opfylde forpligtelsen i stk. 1, første afsnit." forpligtelsen i stk. 1, første afsnit."

Or. en

Begrundelse

Formålet er at gøre det muligt at samle al den elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
bruges til transport, i beregningerne i forbindelse med kreditmekanismen. Både opladning, 
elektriske køretøjer, scootere, elcykler i hjemmet og på arbejdet og offentlige ladestationer 
skal tages i betragtning.

Ændringsforslag 1017
Josianne Cutajar

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at åbne mulighed for mere 
udbredt omkostningseffektiv anvendelse 
af vedvarende energi i hele EU kan 
medlemsstaterne oprette en 
grænseoverskridende mekanisme, der gør 
det muligt for brændstofleverandører at 
indgå aftaler om udveksling af kreditter til 
levering af vedvarende energi til 
vejtransportsektoren. Det skal være tilladt 
for medlemsstaterne at bruge kreditterne 
til at opfylde forpligtelserne i stk. 1, afsnit 
a) og b), og til beregningen af det endelige 
forbrug af energi fra vedvarende 
energikilder i transportsektoren, jf. artikel 
7, stk. 1, litra c), idet det skal sikres, at 
mængden af vedvarende energi ikke 
tælles med flere gange.

Or. en

(Med omtalen af stk. 1, afsnit a) og b), henvises der til artikel 25 i direktiv (EU) 2018/2001 
som erstattet af det forslag fra Kommissionen, som i øjeblikket drøftes i ITRE. Med omtalen af 

artikel 7, stk. 1, litra c), henvises der til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende 

energikilder).
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Ændringsforslag 1018
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis elforbruget til vejtransport 
udgør mindre end 3 % af det samlede 
endelige energiforbrug til vejtransport, 
eller andelen af elektriske køretøjer er på 
under 20 % som følge af langsommere 
udbredelse af elektriske køretøjer, kan 
den pågældende medlemsstat sænke det 
mål for reduktion af 
drivhusgasintensiteten, der er omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit, litra a), 
forholdsmæssigt i lyset af det bidrag, som 
elektricitet ville have ydet med hensyn til 
drivhusgasemissionsbesparelser. Med 
henblik herpå betragter medlemsstaterne 
disse brændstoffer som en besparelse på 
100 % drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Lavindkomstmedlemsstater vil sandsynligvis ikke nå op på det samme tempo med hensyn til 
udbredelse af elektriske køretøjer, som formodes i konsekvensanalysen. For disse 
medlemsstater vil det være en udfordring at nå målet for drivhusgasemissioner på 13 %, da 
den forholdsvis begrænsede udbredelse af elektriske køretøjer og langsomme udskiftning af 
vognparken i disse stater ikke åbner mulighed for umiddelbar udbredelse af elektricitet fra 
vedvarende energikilder inden for transport. De pågældende medlemsstater bør kunne justere 
målet for reduktion af drivhusgasemissioner i overensstemmelse med deres største mulige 
bidrag fra elektricitet til vejtransporten.

Ændringsforslag 1019
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest [et år efter dette 
ændringsdirektivs ikrafttræden] vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 om 
anvendelsen af kaskadeprincippet for de 
råprodukter, der er opført i del A og B i 
bilag IX under hensyntagen til de 
tilgængelige mængder af råprodukter og 
andelen af allerede eksisterende 
konkurrerende industrielle 
anvendelsesformer bortset fra 
energiudnyttelse og under behørig 
hensyntagen til særlige nationale forhold.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) I artikel 26 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) Stk. 1 ændres således:
i) Første afsnit affattes således:
‘
"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må 
bidraget fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er 
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produceret af fødevare- og foderafgrøder, 
ikke være mere end et procentpoint højere 
end andelen af sådanne brændstoffer i 
den pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."
’
ii) Fjerde afsnit affattes således:
‘
"Hvor andelen af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler samt fra 
biomassebrændsler anvendt til transport, 
der er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, i en medlemsstat 
begrænses til en andel på mindre end 7 %, 
eller hvor en medlemsstat beslutter at 
begrænse andelen yderligere, kan den 
pågældende medlemsstat reducere målet 
for reduktion af drivhusgasintensiteten 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a), i overensstemmelse hermed, i lyset 
af det bidrag, disse brændstoffer ville have 
ydet i form af 
drivhusgasemissionsbesparelser. Med 
henblik herpå betragter medlemsstaterne 
disse brændstoffer som en besparelse på 
50 % drivhusgasemissioner.
’
b) I stk. 2, første og femte afsnit, 
ændres "minimumsandelen omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit" til "målet 
for reduktion af drivhusgasemissioner 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a)".

Or. en

Begrundelse

The introduction of the obligation to blend 1st generation biofuels into fuels has reduced the 
frequency and intensity of sales crises in the field of crop sector. The production of field crops 
for the production of biofuels provides to farmers incomes that enable them to economically 
survive and to employ workers throughout all the year. Reducing the mandatory share of 1-
generation biofuels is therefore unacceptable and could causes to serious crises in 
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agriculture, with the need for exceptional public financial support. There is no money is 
allocated in the EU budget for this intervention.

Ændringsforslag 1021
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af afgrøder, ikke være højere end andelen 
af sådanne brændstoffer i den pågældende 
medlemsstats endelige bruttoenergiforbrug 
i vej- og jernbanetransportsektorerne i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i disse sektorer i den 
pågældende medlemsstat. Denne grænse 
skal reduceres til 0 % for fødevare- og 
foderafgrødebaseret biodiesel senest den 
31. december 2025 og til 0 % for al 
afgrødebaseret bioenergi senest den 31. 
december 2030. 
I tilfælde af alvorlige forstyrrelser på 
fødevaremarkederne træffer 
medlemsstaterne midlertidige 
suspenderende foranstaltninger for 
afgrødebaserede biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler for at mindske den 
energirelaterede efterspørgsel efter 
fødevarer, sikre fødevareforsyningen og 
stabilisere de globale fødevaremarkeder."



AM\1252006DA.docx 49/177 PE729.929v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

The EU should move beyond first generation biofuels, bioliquids and biomass fuels produced 
from crops by 2030 at the very latest, whilst phasing out crop-based biodiesel by 2025, since 
these drive higher emissions. Since first being promoted in 2003, an abundance of scientific 
evidence has shown that biofuels, bioliquids and biomass fuels offer few if any carbon savings 
and are not appropriate for the energy sector. the Union should instead promote fuels in 
quantities which balance the necessary ambition with the need to avoid contributing to direct 
and indirect land-use changes, for example advanced biofuels made from genuine wastes. The 
Commission's proposed application of the limit to all transport, instead of only road and rail 
would in effect expand the denominator for calculation, which increases the volume of food 
and feed based biofuels allowed to reach the targets. The limit should continue to be 
calculated on the basis of road and rail energy only. The war in Ukraine, has also impacts on 
global food commodity markets, with Russia and Ukraine being large suppliers of vegetable 
oils and grains to EU. We must dampen the food price increases by lowering the use of food 
and feed commodities into biofuels.

Ændringsforslag 1022
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Stéphane Bijoux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020, undtagen andelen af 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med høj risiko 
for indirekte ændringer i 
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arealanvendelsen, der er fremstillet af 
fødevare- og foderafgrøder, for hvilke der 
bemærkes en betydelig udvidelse af 
produktionsområdet til arealer med stort 
kulstoflager, med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat. Undtagelsesvis 
kan medlemsstaterne vælge at fritage 
flydende biobrændsler, der bruges til 
elproduktion i regioner i den yderste 
periferi og ikkesammenkoblede områder, 
fra ovennævnte loft på 7 % for 
transportsektoren."

Or. en

Begrundelse

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted. The specific 
conditions of isolation and external dependence of outermost regions should be fully 
recognized. Non-interconnected areas share some challenges with outermost regions 
regarding their energy transition. Bioliquids used for electricity production in outermost 
regions and in non-interconnected areas should not be included in the 7% market share 
ceiling in the transport.

Ændringsforslag 1023
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Artikel 26 – stk. 1
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), skal 
bidraget fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af afgrøder, sænkes til 4 % af 
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mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

energiforbruget i vej- og 
jernbanetransportsektorerne senest den 
31. december 2030."

Or. en

Ændringsforslag 1024
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Artikel 26
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), skal 
bidraget fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, være på 
mindst 7 % af det endelige energiforbrug 
på EU-plan." 

Or. en

Ændringsforslag 1025
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
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Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), skal det 
energimæssige bidrag fra biobrændstoffer 
og flydende biobrændsler samt fra 
biomassebrændsler anvendt til transport, 
hvor de er produceret af afgrøder, 
mindskes til 0 % af energiforbruget i vej- 
og jernbanetransportsektorerne senest 31. 
december 2030."

Or. en

Ændringsforslag 1026
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end andelen af sådanne brændstoffer i 
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andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

den pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i vej- og 
jernbanetransportsektorerne i 2020 med 
højst 7 % af det endelige energiforbrug i 
vej- og jernbanetransportsektorerne i den 
pågældende medlemsstat."

Or. en

Ændringsforslag 1027
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end 7 % af det endelige energiforbrug 
i transportsektoren i den pågældende 
medlemsstat."

Or. en

Ændringsforslag 1028
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end 7 % af det endelige energiforbrug 
i transportsektoren i den pågældende 
medlemsstat."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for øget fleksibilitet for og blandt medlemsstaterne i betragtning af de nye mål i 
transportsektoren.

Ændringsforslag 1029
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
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biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end 7 % af det endelige energiforbrug 
i transportsektoren i den pågældende 
medlemsstat i 2020."

Or. en

Begrundelse

Vi bakker op om loftet på 7 % for fødevare- og foderbaserede biobrændstoffer for at fjerne 
risikoen for ILUC-effekten. Det er imidlertid tvivlsomt at anvende 2020 som reference, da 
flere betingelser, herunder loftet på 1,7 % i bilag IX, del B, ikke var fastsat på daværende 
tidspunkt. Vilkårene før 2021 tvang de forpligtede virksomheder i retning af en 
overholdelsesstrategi med fokus på alle affaldsbaserede biobrændstoffer og et brug af mindre 
mængder af fødevare- og foderbaserede biobrændstoffer, hvilket afspejles i forbruget i 2020. 
Derfor foreslår vi at give medlemsstaterne beføjelse til at træffe beslutning om deres 
nationale loft inden for det generelle loft på 7 %.

Ændringsforslag 1030
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, der ikke er 
råprodukter med en høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
for hvilke der er konstateret en betydelig 
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bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager, ikke være 
mere end 15 % af det endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
den pågældende medlemsstat."

Or. en

Begrundelse

Konventionelle biobrændstoffer af europæisk oprindelse, som indeholder både protein og 
cellulose, skal prioriteres. Markedsandelen af dyrkbare afgrødebaserede biobrændstoffer 
varierer mellem 0 og 6,8 % afhængigt af medlemsstaten uden hensyntagen til multiplikatorer 
(kilde: Eurostat, SHARES). EU bør indrømme medlemsstaterne mere fleksibilitet ved at give 
dem bemyndigelse til at opstille et passende mål for fremme af brugen af konventionelle 
biobrændstoffer inden for landtransport.

Ændringsforslag 1031
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Andreas Glück, Nicola Beer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
den pågældende medlemsstat."

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, der ikke er 
råprodukter med en høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
for hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager, ikke være 
mere end 7 % af det endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren på 
EU-plan."

Or. en
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Begrundelse

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Ændringsforslag 1032
Dominique Riquet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26,1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, ikke være 
mere end et procentpoint højere end 
andelen af sådanne brændstoffer i den 
pågældende medlemsstats endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren i 
2020 med højst 7 % af det endelige 
energiforbrug i transportsektoren i den 
pågældende medlemsstat."

Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og af målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må bidraget 
fra biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler samt fra biomassebrændsler 
anvendt til transport, hvor de er produceret 
af fødevare- og foderafgrøder, der ikke er 
råprodukter med en høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
for hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager, ikke være 
mere end 7 % af det endelige 
bruttoenergiforbrug i transportsektoren på 
EU-plan.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med denne ændring er at give medlemsstaterne fleksibilitet i deres indsats for at nå 
dekarboniseringsmålene for så vidt angår brugen af afgrødebaserede biobrændstoffer, for 
hvilke de ILUC-relaterede betænkeligheder er blevet afklaret i 2018 i den delegerede RED II-
retsakt om biobrændstoffer med høj ILUC-risiko, hvor de problematiske råprodukter udpeges. 
Således skal hver medlemsstat kunne fastsætte sit eget bidrag fra afgrødebaserede 
biobrændstoffer, forudsat at den samlede andel af afgrødebaserede biobrændstoffer på EU-
plan ikke overstiger 7 % af det endelige energiforbrug i transportsektoren.

Ændringsforslag 1033
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Artikel 26 – stk. 2
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. juni 2022 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en opdateret rapport om status med 
hensyn til produktionsudvidelsen af de 
relevante fødevare- og foderafgrøder på 
verdensplan. Denne opdatering skal 
omfatte de seneste data fra de sidste to år 
om råprodukter med høj risiko for 
afskovning og indirekte ændringer i 
arealanvendelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1034
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Andet afsnit udgår.
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Or. en

Ændringsforslag 1035
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Andet og tredje afsnit udgår.

Or. en

Begrundelse

Differentieringen mellem de forskellige konventionelle biobrændstofsektorer som en del af 
renationaliseringen af indsatsen for at fremme brugen af konventionelle biobrændstoffer må 
afvises.

Ændringsforslag 1036
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Andet afsnit udgår.

Or. en

Ændringsforslag 1037
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück, Mauri Pekkarinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i a (nyt)
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Andet afsnit udgår.

Or. en

Begrundelse

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Ændringsforslag 1038
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. i b (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) Underpunkt 3 erstattes af 
følgende:
"Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere 
grænse og med henblik på artikel 29, stk. 
1, skelne mellem forskellige 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
fødevare- og foderafgrøder, idet der tages 
hensyn til den bedste tilgængelige 
dokumentation vedrørende indirekte 
ændringer i arealanvendelsen og 
kaskadeprincippet. Medlemsstaterne kan 
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f.eks. fastsætte en lavere grænse for 
andelen af biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassemassebrændsler 
baseret på fødevare- eller foderafgrøder, 
som er produceret af olieholdige afgrøder. 
"

Or. en

Ændringsforslag 1039
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Fjerde afsnit affattes således: udgår
‘
"Hvor andelen af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler samt fra 
biomassebrændsler anvendt til transport, 
der er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, i en medlemsstat 
begrænses til en andel på mindre end 7 %, 
eller hvor en medlemsstat beslutter at 
begrænse andelen yderligere, kan den 
pågældende medlemsstat reducere målet 
for reduktion af drivhusgasintensiteten 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a), i overensstemmelse hermed, i lyset 
af det bidrag, disse brændstoffer ville have 
ydet i form af 
drivhusgasemissionsbesparelser. Med 
henblik herpå betragter medlemsstaterne 
disse brændstoffer som en besparelse på 
50 % drivhusgasemissioner.
’

Or. en
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Begrundelse

Certificerede bæredygtige afgrødebaserede biobrændsler er et omkostningseffektivt middel til 
at opfylde målet om dekarbonisering af transportsektoren. Kun biobrændstoffer med høj 
ILUC-risiko skal udfases gradvist. Det skal undgås at give afkald på de fremskridt, som 
medlemsstaterne har opnået.

Ændringsforslag 1040
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Fjerde afsnit affattes således: udgår
‘
"Hvor andelen af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler samt fra 
biomassebrændsler anvendt til transport, 
der er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, i en medlemsstat 
begrænses til en andel på mindre end 7 %, 
eller hvor en medlemsstat beslutter at 
begrænse andelen yderligere, kan den 
pågældende medlemsstat reducere målet 
for reduktion af drivhusgasintensiteten 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a), i overensstemmelse hermed, i lyset 
af det bidrag, disse brændstoffer ville have 
ydet i form af 
drivhusgasemissionsbesparelser. Med 
henblik herpå betragter medlemsstaterne 
disse brændstoffer som en besparelse på 
50 % drivhusgasemissioner.
’

Or. en

Ændringsforslag 1041
Sira Rego
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Stk. 2 erstattes af følgende:
2. Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og minimumsandelen omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit, må andelen 
af biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, og 
som er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, for hvilke der er konstateret 
en betydelig udvidelse af 
produktionsarealet ind på arealer med stort 
kulstoflager, ikke overstige 
forbrugsniveauet for sådanne brændstoffer 
i denne medlemsstat i 2019, medmindre de 
er certificeret som værende 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med lav risiko 
for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i henhold til 
nærværende stykke.

"2. Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og målet for reduktion af 
drivhusgasemissioner omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må andelen 
af biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, og 
som er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, for hvilke der er konstateret 
en betydelig udvidelse af 
produktionsarealet ind på arealer med stort 
kulstoflager, herunder palme- og sojaolie 
sammen med deres følgeprodukter, ikke 
overstige forbrugsniveauet for sådanne 
brændstoffer i denne medlemsstat i 2019.

Fra den 31. december 2023 og indtil 
senest 31. december 2030 mindskes denne 
grænse gradvist til 0 %.

Senest den 1. februar 2019 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om status for 
udvidelsen af produktionen af de 
relevante fødevare- og foderafgrøder på 
verdensplan.

Senest den 1. februar 2019 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om status med hensyn til 
produktionsudvidelsen af de relevante 
fødevare- og foderafgrøder på verdensplan.

Denne grænse mindskes gradvist til 0 % 
senest den 31. december 2022. Senest den 
1. februar 2019 forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om status med hensyn til 
produktionsudvidelsen af de relevante 
fødevare- og foderafgrøder på verdensplan.

Senest den 1. februar 2019 vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
fastlægge kriterierne for certificering af 

Senest den 1. februar 2019 vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
fastlægge kriterierne for certificering af 
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biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler med lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen og 
fastsætte de råprodukter med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, for 
hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager. Rapporten 
og den ledsagende delegerede retsakt 
baseres på de bedste tilgængelige 
videnskabelige data.

biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler med lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen og 
fastsætte de råprodukter med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, for 
hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager. Rapporten 
og den ledsagende delegerede retsakt 
baseres på de bedste tilgængelige 
videnskabelige data.

Senest den 1. september 2023 reviderer 
Kommissionen de kriterier, der er 
indeholdt i den i fjerde afsnit omhandlede 
delegerede retsakt, på grundlag af de 
bedste tilgængelige videnskabelige data og 
vedtager en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre de pågældende kriterier, såfremt det 
er relevant, og medtage udviklingsforløbet 
med henblik på gradvist at mindske 
bidraget til EU-målene fastsat i artikel 3, 
stk. 1, og til minimumsandelen omhandlet 
i artikel 25, stk. 1, fra biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
som er produceret af råprodukter, for 
hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager.

Senest den 31. december 2022 reviderer 
Kommissionen de kriterier, der er 
indeholdt i den i fjerde afsnit omhandlede 
delegerede retsakt, på grundlag af de 
bedste tilgængelige videnskabelige data og 
vedtager en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre de pågældende kriterier, såfremt det 
er relevant, og medtage udviklingsforløbet 
med henblik på gradvist at mindske 
bidraget til EU-målene fastsat i artikel 3, 
stk. 1, og til målet for reduktion af 
drivhusgasemissioner omhandlet i artikel 
25, stk. 1, litra a), fra biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
som er produceret af råprodukter, for 
hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager.

Hvor det er hensigtsmæssigt, ændrer 
Kommissionen forordning 2019/807 med 
henblik på at fastsætte 
maksimumsandelen af den 
gennemsnitlige årlige udvidelse af det 
globale produktionsareal på arealer med 
stort kulstoflager til 5 %.
"

Or. en

(02018L2001)
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Ændringsforslag 1042
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 1a indsættes efter stk. 1:
"Med hensyn til den i stk. 1, nr. 1), 
omhandlede beregning fastsættes der intet 
loft over bidraget fra nulemissions- og 
nulafskovningsbiobrændstoffer."

Or. en

Ændringsforslag 1043
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 2, første og femte afsnit, 
ændres "minimumsandelen omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit" til "målet 
for reduktion af drivhusgasemissioner 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a)".

b) I stk. 2, første og femte afsnit, 
ændres "minimumsandelen omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit" til "målet 
for reduktion af drivhusgasemissioner 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a)"; ved fastsættelsen af den i første 
afsnit, litra a) og b), fastsatte forpligtelse 
til at sikre opnåelsen af de deri fastsatte 
mål, kan medlemsstaterne bl.a. gøre dette 
ved hjælp af foranstaltninger, som er 
rettet mod mængder, energiindhold eller 
drivhusgasudledninger, under 
forudsætning af at det påvises, at 
reduktionen af drivhusgasintensiteten og 
minimumsandelene som omhandlet i 
første afsnit, litra a) og b), opnås.

Or. en
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Begrundelse

EU bør tilbyde medlemsstaterne fleksibilitet til også at forfølge dekarboniseringen af 
transportsektoren med en forpligtelse til at integrere vedvarende energi som fastsat i direktiv 
(EU) 2018/2001 eller en kombination af de to tilgange. Medtagelsen af en forpligtelse til at 
mindske kulstofintensiteten for brændstoffer til transport i direktivforslaget er et skridt fremad 
med hensyn til at forbedre energieffektiviteten, men den må ikke udelukke certificerede 
bæredygtige afgrødebaserede biobrændstoffer fra markedet for brændstoffer.

Ændringsforslag 1044
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) c) I stk. 2 indsættes følgende afsnit 
efter femte afsnit:
"Soja medtages på listen over 
fødevareafgrøder med en høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
for hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager."

Or. en

Ændringsforslag 1045
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 2, andet afsnit, erstattes af 
følgende:
Fra den 31. december 2023 og indtil 
senest 31. december 2025 mindskes denne 
grænse gradvist til 0 %.
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Or. en

Ændringsforslag 1046
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 2, andet afsnit, erstattes af 
følgende:
"Senest den 1. juli 2023 mindskes denne 
grænse gradvist til 0 %."

Or. en

Ændringsforslag 1047
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Femte afsnit slettes og erstattes af 
følgende:
Senest den 1. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en opdateret rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om status 
for udvidelsen af produktionen af de 
relevante fødevare- og foderafgrøder på 
verdensplan. Denne opdatering skal 
indeholde de nyeste data fra de seneste to 
år med hensyn til afskovning, navnlig i 
Sydamerika, og skal behandle andre 
højrisikovarer i kategorien af 
fødevareafgrøder med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen 
(navnlig soja og dens følgeprodukter).
Senest den 1. september 2023 reviderer 
Kommissionen de kriterier, der er 
indeholdt i den i fjerde afsnit omhandlede 
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delegerede retsakt, på grundlag af de 
bedste tilgængelige videnskabelige data og 
vedtager en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre de pågældende kriterier, såfremt 
det er relevant, og medtage 
udviklingsforløbet med henblik på 
gradvist at mindske bidraget til EU-
målene fastsat i artikel 3, stk. 1, og til 
minimumsandelen omhandlet i artikel 25, 
stk. 1, fra biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler med 
høj risiko for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, som er produceret af 
råprodukter, for hvilke der er konstateret 
en betydelig udvidelse af 
produktionsarealet ind på arealer med 
stort kulstoflager.
Den delegerede retsakt skal indeholde en 
bestemmelse om, at grænsen i artikel 3, 
litra b), i forordning 2019/807 skal 
ændres, så maksimumsandelen for den 
gennemsnitlige årlige udvidelse af det 
globale produktionsareal på arealer med 
stort kulstoflager er 5 %.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

15a) Artikel 26, stk. 1, andet afsnit, 
udgår.

Hvis dette bidrag er under 1 % i en 
medlemsstat, kan bidraget forhøjes til 
højst 2 % af det endelige energiforbrug i 
vej- og jernbanetransportsektorerne.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Begrundelse

I tråd med en hurtig reduktion af biobrændstoffer baseret på fødevare- og foderafgrøder er 
der ikke plads til en øget anvendelse af fødevarer til brændstoffer. Krigen i Ukraine påvirker 
også de globale fødevaremarkeder, idet Rusland og Ukraine er store leverandører af 
planteolie og korn til EU. Vi må lægge en dæmper på de stigende fødevarepriser ved at 
mindske anvendelsen af fødevarer og foder til biobrændstoffer og ikke forværre problemet 
med stigende anvendelse af fødevare- og foderafgrøder til biobrændstoffer.

Ændringsforslag 1049
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

15b) Tredje afsnit affattes således:
Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere 
grænse og med henblik på artikel 29, stk. 1, 
skelne mellem forskellige biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af fødevare- 
og foderafgrøder, idet der tages hensyn til 
den bedste tilgængelige dokumentation 
vedrørende indirekte ændringer i 
arealanvendelsen. Medlemsstaterne kan 
f.eks. fastsætte en lavere grænse for 
andelen af biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassemassebrændsler 
baseret på fødevare- eller foderafgrøder, 
som er produceret af olieholdige afgrøder.

Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere 
grænse og med henblik på artikel 29, stk. 1, 
skelne mellem forskellige biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af fødevare- 
og foderafgrøder, idet der tages hensyn til 
den bedste tilgængelige dokumentation 
vedrørende indirekte ændringer i 
arealanvendelsen og kaskadeprincippet. 
Medlemsstaterne kan f.eks. fastsætte en 
lavere grænse for andelen af 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassemassebrændsler baseret på 
fødevare- eller foderafgrøder, som er 
produceret af olieholdige afgrøder.

"

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Begrundelse

Kommissionens forslag anvender kaskadeprincippet i henhold til affaldsrammedirektivet på 
markedet for biomasseråmaterialer i artikel 3. Kaskadeprincippet er også relevant for 
anvendelsen af fødevare- og foderafgrøder.

Ændringsforslag 1050
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 c (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

15c) Stk. 2 udgår.
b) I stk. 2, første og femte afsnit, ændres 
"minimumsandelen omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit" til "målet 
for reduktion af drivhusgasemissioner 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra a)".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Ændringsforslag 1051
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 d (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

15d) Artikel 26, stk. 2, første afsnit, 
erstattes af følgende:

Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og minimumsandelen omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit, må andelen 
af biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, og 
som er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, for hvilke der er konstateret 
en betydelig udvidelse af 
produktionsarealet ind på arealer med stort 
kulstoflager, ikke overstige 
forbrugsniveauet for sådanne brændstoffer 
i denne medlemsstat i 2019, medmindre de 
er certificeret som værende 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med lav risiko 
for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i henhold til 
nærværende stykke.

Ved beregningen af en medlemsstats 
endelige bruttoenergiforbrug fra 
vedvarende energikilder omhandlet i 
artikel 7 og målet for reduktion af 
drivhusgasemissioner omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første afsnit, litra a), må andelen 
af biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
eller biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, og 
som er produceret af fødevare- og 
foderafgrøder, for hvilke der er konstateret 
en betydelig udvidelse af 
produktionsarealet ind på arealer med stort 
kulstoflager, herunder palme- og sojaolie 
sammen med deres følgeprodukter, ikke 
overstige forbrugsniveauet for sådanne 
brændstoffer i denne medlemsstat i 2019.

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Begrundelse

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Ændringsforslag 1052
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 g (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

15g) Artikel 26, stk. 2, femte afsnit, 
erstattes af følgende:

Senest den 1. september 2023 reviderer 
Kommissionen de kriterier, der er 
indeholdt i den i fjerde afsnit omhandlede 
delegerede retsakt, på grundlag af de 
bedste tilgængelige videnskabelige data og 
vedtager en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre de pågældende kriterier, såfremt 
det er relevant, og medtage 
udviklingsforløbet med henblik på gradvist 
at mindske bidraget til EU-målene fastsat i 
artikel 3, stk. 1, og til minimumsandelen 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, fra 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen, 
som er produceret af råprodukter, for 
hvilke der er konstateret en betydelig 
udvidelse af produktionsarealet ind på 
arealer med stort kulstoflager.

"Artikel 3 i den delegerede forordning 
2019/807 fastsætter, at med henblik på at 
fastsætte biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af fødevare- og foderafgrøder 
med høj risiko for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen er en udvidelse på op til 
10 % tilladt. Denne udvidelse bør 
fastsættes til 2,5 %.

Senest den 31. december 2022 vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35, som 
fastsætter udviklingsforløbet med henblik 
på at mindske bidraget til EU-målene 
fastsat i artikel 3, stk. 1, og til målet for 
reduktion af drivhusgasemissioner 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), fra 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler med høj risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
overensstemmelse med den 
udfasningsdato, som er fastsat i dette 
stykkes andet afsnit.
"

Or. en



AM\1252006DA.docx 73/177 PE729.929v01-00

DA

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Begrundelse

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Ændringsforslag 1053
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, uanset 
deres slutanvendelse".

"Beregningsregler og med hensyn til 
elektricitet leveret til alle slutbrugere, 
herunder til produktion af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse".

Or. en

Begrundelse

Additionalitetsprincipper bør anvendes på elektricitet til alle slutbrugere i 
teknologineutralitetens ånd. Specifikke regler bør gælde for slutbrugersektorer på en 
forholdsmæssig måde.

Ændringsforslag 1054
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, uanset 
deres slutanvendelse".

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse".

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at udvide denne forordning ud over transportsektoren. I industrien er 
der f.eks. meget større voluminer og færre aktører, så der er ikke problemer med at 
kontrollere produktionen af brint.

Ændringsforslag 1055
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, uanset 
deres slutanvendelse".

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse".

Or. en

Begrundelse

Der er stadig ikke klarhed om den delegerede retsakt om vedvarende brændstoffer af 
ikkebiologisk oprindelse for så vidt angår transport. Kriterierne bør derfor ikke udvides til 
andre sektorer. En restriktiv delegeret retsakt ville være skadelig for udviklingen af 
brintindustrien og modarbejde EU's brintstrategi, herunder den nyligt annoncerede 
meddelelse om REPowerEU, som fremhæver ambitionen om at øge mængderne af ren brint til 
en større skala end oprindeligt planlagt i brintstrategien.

Ændringsforslag 1056
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
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Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, uanset 
deres slutanvendelse".

"Beregningsregler i transportsektoren og 
med hensyn til vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse".

Or. en

Ændringsforslag 1057
Evžen Tošenovský
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) for biobrændstoffer og biogas ved 
at gange mængden af disse brændstoffer, 
der leveres til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med artikel 31

i) for vedvarende brændstoffer ved at 
gange mængden af disse brændstoffer, der 
leveres til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med artikel 31

Or. en

Ændringsforslag 1058
Evžen Tošenovský
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og 
genanvendt kulstofbrændsel ved at gange 
mængden af disse brændstoffer, der 
leveres til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1059
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og 
genanvendt kulstofbrændsel ved at gange 
mængden af disse brændstoffer, der leveres 
til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, 
kulstoffattige brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel ved at gange mængden af 
disse brændstoffer, der leveres til alle 
transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 1060
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og 
genanvendt kulstofbrændsel ved at gange 
mængden af disse brændstoffer, der leveres 
til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, ved at 
gange mængden af disse brændstoffer, der 
leveres til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 1061
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og 
genanvendt kulstofbrændsel ved at gange 
mængden af disse brændstoffer, der leveres 
til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

ii) for fornyelige brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, ved at 
gange mængden af disse brændstoffer, der 
leveres til alle transportformer, med de 
emissionsbesparelser, der er bestemt i 
overensstemmelse med delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 29a, 
stk. 3

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med sletningen af "genanvendt kulstofbrændsel".
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Ændringsforslag 1062
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V. Medlemsstater, som 
gennemfører målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten som omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, ved hjælp af et nationalt 
mål for andelen af vedvarende energi i det 
endelige energiforbrug i 
transportsektoren, skal anse andelen af 
vedvarende energi for at være fire gange 
dens energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V. Medlemsstater, som 
gennemfører målet for reduktion af 
drivhusgasintensiteten som omhandlet i 
artikel 25, stk. 1, ved hjælp af et nationalt 
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mål for andelen af vedvarende energi i det 
endelige energiforbrug i 
transportsektoren, skal anse andelen af 
vedvarende energi for at være fire gange 
dens energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Evžen Tošenovský
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, og som 
anvendes til transmission, ekstrudering og 
injektion af biomethan til 
transmissionsnettet og produktion af 
vedvarende brændstoffer af ikkebiologisk 
oprindelse, med det fossile brændstof, der 
sammenlignes med, EC(e), jf. bilag V.

Or. en

Begrundelse

Multiplikatorerne, som anvendes i direktiv 2018/2001, bør genindføres og også anvendes for 
brint for at tilskynde til udviklingen af sektoren.

Ændringsforslag 1065
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder og kulstoffattig elektricitet 
ved at gange den mængde elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til alle 
transportformer, med det fossile brændstof, 
der sammenlignes med, EC(e), jf. bilag V.

Or. en

Begrundelse

For at lette belastningen for industrier i regioner med lavere potentiale for vedvarende 
brændstoffer bør medlemsstaterne have mulighed for at lade kulstoffattig elektricitet bidrage 
til målene, så længe den opfylder den samme forpligtelse til 70 % drivhusgasbesparelse, som 
er fastsat for vedvarende brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse.

Ændringsforslag 1066
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EF(t), jf. bilag V.

Or. en

Begrundelse

The GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport. Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
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94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
renewable electricity.

Ændringsforslag 1067
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EF(t), jf. bilag V.

Or. en

Begrundelse

Ligningen for reduktion af drivhusgasintensiteten i Kommissionens forslag giver en 
uforholdsmæssigt stor drivhusgasbesparelse for vedvarende elektricitet i transportsektoren: 
ECF(e) refererer til 183 g CO2/MJ, hvilket fører til en -195 % drivhusgasbesparelse for 
vedvarende energi, og sammenligner vedvarende elektricitet i transportsektoren med 
energiproduktion med fossile brændstoffer, ikke med anvendelsen af benzin eller diesel i 
transportsektoren.

Ændringsforslag 1068
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
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leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

leveres til alle transportformer, med fire 
gange det fossile brændstof, der 
sammenlignes med, EF(t), jf. bilag V.

Or. en

Begrundelse

Siden evalueringen af indirekte ændringer i arealanvendelsen i direktivet om fremme af 
vedvarende energi (RED) har der været en multiplikator for vedvarende elektricitet, som 
anvendes i transportsektoren, for at tage højde for den højere energieffektivitet i elektriske 
køretøjer for at levere samme transportafstand. Vi bør ikke sanktionere for at bruge mindre 
energi i transportsektoren, og for at skabe relativt lige vilkår foreslår vi at bevare 
multiplikator/konformitetsfaktoren, som blev vedtaget under REDII-processen.

Ændringsforslag 1069
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Nicola Danti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EC(e), jf. bilag V.

iii) for elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at gange den mængde 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EF(t), jf. bilag V.

Or. en

Begrundelse

The GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport. Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
renewable electricity.
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Ændringsforslag 1070
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, eller 
alternativt med en dedikeret el-købsaftale, 
hvor der indkøbes yderligere elektricitet 
fra vedvarende energikilder med 
oprindelsesgarantier fra en eller flere 
elproduktionsenheder, der er blevet 
idriftsat efter undertegnelsen af 
ovennævnte el-købsaftale, og som ikke vil 
blive registreret som elektricitet fra 
vedvarende energikilder i nogen anden 
sektor, medregnes denne elektricitet 
undtagelsesvis som vedvarende elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør give mulighed for at medregne elektricitet fra vedvarende energikilder (fra 
nettet eller produceret på stedet) i delmålet for vedvarende energi inden for transport, når en 
generator eller leverandør også kan godtgøre, at elektriciteten stammer fra vedvarende 
energikilder via en aftale om køb af elektricitet kombineret med oprindelsesgarantier.

Ændringsforslag 1071
Sira Rego
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet. Senest den 31. 
december 2023 udarbejder Kommissionen 
en delegeret retsakt om additionalitet for 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
der leveres til transportsektoren, for at 
gøre det muligt at anvende op til 100 % 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
dvs. ud over den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
der er leveret på medlemsstatens område i 
de to foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 1072
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
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den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, eller 
alternativt med en dedikeret el-købsaftale, 
hvor der indkøbes yderligere elektricitet 
fra vedvarende energikilder med 
oprindelsesgarantier fra en eller flere 
elproduktionsenheder, der er blevet 
idriftsat efter en underskriftsaftale, og 
som ikke vil blive registreret som 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
nogen anden sektor, medregnes denne 
elektricitet undtagelsesvis som vedvarende 
elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring vil skabe yderligere incitamenter til at opbygge en ny produktionskapacitet 
for elektricitet fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 1073
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Artikel 27 – stk. 1
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
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tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

Senest den 31. december 2023 udarbejder 
Kommissionen en delegeret retsakt om 
additionalitet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren,

Or. en

Ændringsforslag 1074
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet. Elektricitet fra 
nettet kan medregnes som fuldt ud 
vedvarende energi efter 
additionalitetsprincippet som defineret i 
artikel 3.4a (ny);

Or. en
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Ændringsforslag 1075
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, eller hvor den 
vedvarende oprindelse af den elektricitet, 
der leveres til transportsektoren, er 
dokumenteret ved hjælp af 
oprindelsesgarantier, medregnes denne 
elektricitet undtagelsesvis som vedvarende 
elektricitet.

Or. en

Begrundelse

For at fremme en succesrig elektrificering i transportsektoren bør det ændrede RED II give 
mulighed for at medregne elektricitet fra vedvarende energikilder (fra nettet eller produceret 
på stedet) i delmålet for vedvarende energi inden for transport, når en generator/leverandør 
også kan godtgøre, at elektriciteten stammer fra vedvarende energikilder ved hjælp af 
oprindelsesgarantier.

Ændringsforslag 1076
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område i de to foregående 
år. Hvis elektricitet leveres fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
leveres til transportsektoren, medregnes 
denne elektricitet undtagelsesvis som 
vedvarende elektricitet.

iii) Mængden af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til 
transportsektoren, bestemmes ved at gange 
den mængde elektricitet, der leveres til 
denne sektor, med den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, der er leveret på 
medlemsstatens område. Hvis elektricitet 
leveres fra direkte tilslutning til et anlæg, 
som producerer elektricitet fra vedvarende 
energikilder og leveres til 
transportsektoren, eller hvor den 
vedvarende oprindelse af den elektricitet, 
der leveres til transportsektoren, er 
dokumenteret via et certificeringssystem 
for bæredygtighed, medregnes denne 
elektricitet undtagelsesvis som vedvarende 
elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 1077
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iv
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der 
er opført i bilag IX, del B, i 
energiindholdet i brændstoffer og 
elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1078
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta. Hvis listen 
over råvarer i del B i bilag IX ændres ved 
at tilføje råvarer i overensstemmelse med 
artikel 28, punkt 6, i direktiv (EU) 
2018/2021, vil denne grænse blive 
forhøjet tilsvarende. Medlemsstaterne 
kan, hvor det er begrundet, ændre denne 
grænse under hensyn til tilgængeligheden 
af råprodukter. Enhver sådan ændring 
skal godkendes af Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at ændre loftet i forhold til tilgængeligheden af 
råmaterialer, som de gør i øjeblikket. Mængden af tilgængelige bæredygtige biobrændstoffer 
bør ikke begrænses i urimelig grad, navnlig hvis der tilføjes nye råmaterialer i bilag IX, del 
B.

Ændringsforslag 1079
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
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opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta. 
Medlemsstaterne kan, hvis der er 
grundlag for det, ændre den grænse 
under hensyn til tilgængeligheden af 
råvarer. Enhver sådan ændring skal 
godkendes af Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 1080
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 3,4 %, 
undtagen i Cypern og Malta. 
Medlemsstaterne kan, i velbegrundede 
tilfælde, hæve denne grænse under 
hensyn til tilgængeligheden af råvarer. 
Enhver sådan ændring skal godkendes af 
Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Vi mener, at det ikke længere er berettiget at fastholde loftet i bilag IX B i betragtning af den 
nye kontekst, hvor RED III's anvendelsesområde er blevet udvidet til at omfatte alle 
transportsektorer, dobbelttællingen (multiplikatoren) for bilag IX B er blevet fjernet, og der 
er en potentiel flytning af andre råmaterialer til dette bilag IX B (DA fra EU's COM endnu 
ikke offentliggjort). Hvis dette loft ikke fjernes, vil det bringe potentialet for udvikling og 
opskalering af råmaterialer, der er bæredygtige og opfylder RED III-kriterierne, i fare i 
forhold til at opnå højere og mere billige dekarboniseringsniveauer.
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Ændringsforslag 1081
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, og fra animalske 
fedtstoffer i kategori 3 som defineret i 
forordning (1069/2009) i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %; 
denne grænse omfatter også affald og 
restprodukter, som ikke er opført i bilag 
IX, og som er egnet til anvendelse på 
fødevare- og fodermarkedet.

Or. en

Begrundelse

Animalske fedtstoffer i kategori 3 som defineret i forordning (1069/2009) bør sammen med 
animalske fedtstoffer i kategori 1 og 2 og brugt madolie i del B i bilag IX være omfattet af en 
grænseværdi på 1,7 %. Det skyldes, at de allerede anvendes med højere værdi inden for andre 
brancher i overensstemmelse med kaskadeprincippet og affaldshierarkiet. Den ubegrænsede 
anvendelse af dem til biobrændstoffer skaber forvridende virkninger på markedet, hvor de 
konkurrerende industrier tvinges til i stedet at anvende mindre bæredygtige råmaterialer, 
f.eks. palmeolie, til produktionen.

Ændringsforslag 1082
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
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opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, undtagen i Cypern og 
Malta, har en referenceværdi på 1,7 %, 
som kan overskrides efter en vurdering 
foretaget af medlemsstaterne i det enkelte 
tilfælde.

Or. pt

Ændringsforslag 1083
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (UE) 2018/2021
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, og fra animalske 
fedtstoffer i kategori 3 som defineret i 
forordning (EF) 1069/2009) 
energiindholdet i brændstoffer og 
elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, undtagen i Cypern og 
Malta. er begrænset til 1,7 %;

Or. en

Ændringsforslag 1084
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Artikel 27 – stk. 1
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og iv) Andelen af biobrændstoffer og 



AM\1252006DA.docx 93/177 PE729.929v01-00

DA

biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, og fra animalske 
fedtstoffer i kategori 3 som defineret i 
forordning (EF) 1069/2009) 
energiindholdet i brændstoffer og 
elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, undtagen i Cypern og 
Malta. er begrænset til 1,7 %.

Or. en

Ændringsforslag 1085
Francesca Donato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %, 
undtagen i Cypern og Malta.

iv) Andelen af biobrændstoffer og 
biogas produceret af de råprodukter, der er 
opført i bilag IX, del B, i energiindholdet i 
brændstoffer og elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, er begrænset til 1,7 %.

Or. it

Ændringsforslag 1086
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Reduktionen af 
drivhusgasintensiteten som følge af 
anvendelsen af vedvarende energi 
bestemmes ved at dividere 
drivhusgasemissionsbesparelsen ved 

d) Reduktionen af 
drivhusgasintensiteten som følge af 
anvendelsen af vedvarende energi 
bestemmes ved at dividere 
drivhusgasemissionsbesparelsen ved 
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anvendelse af biobrændstoffer, biogas og 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med 
referenceværdien.

anvendelse af biobrændstoffer, biogas, 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, genanvendt 
kulstofbrændsel og elektricitet fra 
vedvarende eller kulstoffattige 
energikilder, der leveres til alle 
transportformer, med referenceværdien.

Or. en

Begrundelse

For at lette byrden for virksomheder i regioner med et lavere potentiale for vedvarende 
energi bør medlemsstaterne have mulighed for at tillade, at elektricitet med lavt 
kulstofindhold bidrager til målene, så længe den opfylder den samme forpligtelse til at spare 
70 % af drivhusgasemissionerne som den, der er fastsat for RFNBO.

Ændringsforslag 1087
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Reduktionen af 
drivhusgasintensiteten som følge af 
anvendelsen af vedvarende energi 
bestemmes ved at dividere 
drivhusgasemissionsbesparelsen ved 
anvendelse af biobrændstoffer, biogas og 
elektricitet fra vedvarende energikilder, der 
leveres til alle transportformer, med 
referenceværdien.

d) Reduktionen af 
drivhusgasintensiteten som følge af 
anvendelsen af vedvarende energi 
bestemmes ved at dividere 
drivhusgasemissionsbesparelsen ved 
anvendelse af biobrændstoffer, biogas, 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der leveres til alle 
transportformer, med referenceværdien.

Or. en

Ændringsforslag 1088
Zdzisław Krasnodębski
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Følgende indsættes som stk. 1a: udgår
‘
1a. Ved beregningen af de mål, der er 
omhandlet i artikel 25, stk. 1, første afsnit, 
litra b), gælder følgende regler:
a) ved beregningen af nævneren, dvs. 
mængden af energi, der forbruges i 
transportsektoren, tages alle brændstoffer 
og al elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, i betragtning
b) ved beregningen af tælleren tages 
energiindholdet i avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af 
de råprodukter, der er opført i bilag IX, 
del A, og vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og som 
leveres til alle transportformer på 
Unionens område, i betragtning
c) bidraget fra avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af 
de råprodukter, der er opført i bilag IX, 
del A, og af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og som 
leveres til luftfart og søfart, sættes til 1,2 
gange deres energiindhold."
’

Or. en

Ændringsforslag 1089
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1a – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved beregningen af nævneren, dvs. 
mængden af energi, der forbruges i 
transportsektoren, tages alle brændstoffer 
og al elektricitet, der leveres til 
transportsektoren, i betragtning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1090
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra c
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidraget fra avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
og af vedvarende brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, og som leveres til 
luftfart og søfart, sættes til 1,2 gange deres 
energiindhold."

c) bidraget fra avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
og af vedvarende brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, og som leveres til 
luftfart, vej, bane og søfart, sættes til 1,2 
gange deres energiindhold.

Or. en

Begrundelse

Det foreliggende forslag skaber en ulempe for indlandsstater, og vi foreslår derfor, at vej- og 
jernbanetransport også medtages.

Ændringsforslag 1091
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidraget fra avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
og af vedvarende brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, og som leveres til 
luftfart og søfart, sættes til 1,2 gange deres 
energiindhold."

c) bidraget fra avancerede 
biobrændstoffer og biogas produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, del A, 
og af vedvarende brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, og som leveres til 
luftfart og søfart, sættes til 4 gange deres 
energiindhold.;

Or. en

Begrundelse

RED III skal anerkende de støttesektorer, der er vanskeligere at dekarbonisere, og give et 
betydeligt incitament til leverandørerne ved at øge den foreslåede multiplikator.

Ændringsforslag 1092
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Andelene af biobrændstoffer og 
biogas til transport fremstillet af 
druemask og vinbærme sættes til to gange 
deres energiindhold i en seksårig 
overgangsperiode med virkning fra dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Overgangsperioden er nødvendig for at gøre det muligt for vin- og vinbiproduktsdestillerier 
at tilpasse sig de nye regler og udvikle en ny økonomisk ligevægt, samtidig med at de bevarer 
deres ekspertise for så vidt angår cirkulær økonomi og håndtering af forurenende 
restprodukter.
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Ændringsforslag 1093
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 2 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 1094
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra d

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

d) Stk. 2 udgår. d) Stk. 2 affattes således:
"Med henblik på at påvise overholdelse af 
de i artikel 25, stk. 1, omhandlede 
minimumsandele:
a) andelen af biobrændstoffer og biogas 
til transport, der er produceret af de 
råprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til to gange deres energiindhold;
b) andelen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder sættes til fire gange dets 
energiindhold, når det leveres til 
vejkøretøjer og kan sættes til 1,5 gange 
deres energiindhold, når det leveres til 
jernbanetransport;"

Or. en

Begrundelse

It is proposed to reintroduce a system of multipliers in all areas of transport, not just 
shipping, in the draft legislation, so that all modes of transport are placed on equal terms and 
at the same time landlocked countries are not at a disadvantage vis-à-vis maritime states. At 
the same time, urban mobility and its emissions have a major impact on the quality of life and 
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health of citizens, and it therefore makes great sense to support the reduction of its emission 
footprint with such a "bonus". Along with the proposed binding targets beyond the 
technological capabilities of individual Member States, it is worth remembering a solution in 
which the overall system reflects the relative purchasing power of each country's population 
and economy and thus corresponds to the expected accumulation of guarantees of origin (not 
only for biomethane) in richer EU countries.

Ændringsforslag 1095
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra d a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) andelen af biobrændstoffer og 
biogas til transport, der er produceret af 
druemost og vinbærme sættes til to gange 
deres energiindhold.

Or. en

Ændringsforslag 1096
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – indledning

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

e) I stk. 3 foretages følgende 
ændringer:

e) Stk. 3 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 1097
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. i
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Kommissionens forslag, Ændringsforslag

i) Første, andet og tredje afsnit 
udgår.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1098
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

i) Første, andet og tredje afsnit udgår. i) Første, andet og tredje afsnit 
affattes således:
"For at sikre, at den forventede forøgelse 
af efterspørgslen efter elektricitet i 
transportsektoren ud over den nuværende 
referenceværdi mødes ved yderligere 
produktion af vedvarende energikapacitet, 
udvikler Kommissionen en ramme for 
additionalitet i transportsektoren og 
udvikler forskellige valgmuligheder med 
henblik på at bestemme medlemsstaternes 
referenceværdi og måle additionalitet".

Or. en

Ændringsforslag 1099
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

i) Første, andet og tredje afsnit udgår. i) Første, andet, tredje og fjerde afsnit 
udgår.

Or. en
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Ændringsforslag 1100
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

i) Første, andet og tredje afsnit udgår. i) første og andet afsnit udgår.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige tekst er forvirrende (vedvarende egenskaber?). Alle anlæg, der producerer 
på grundlag af vedvarende energi, bør kunne tilpasse deres produktion enten direkte i form af 
elektricitet eller indirekte i form af RFNBO (vedvarende flydende og gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse) og godtgøre relevante 
tilknytninger til elektrolysører. Med hensyn til medregning i målene bør det være tydeligt, at 
elektricitet fra vedvarende energikilder kun bør medregnes én gang, enten i 
elektricitetssektoren, eller i varme- og kølesektoren eller i transportsektoren, jf. artikel 7.

Ændringsforslag 1101
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

ia) I tredje afsnit foretages følgende 
ændringer:
Elektricitet, der leveres af nettet, kan 
medregnes fuldt ud som vedvarende 
energi, såfremt den udelukkende er 
produceret af vedvarende energikilder, og 
andre relevante kriterier er blevet 
godtgjort, og som sikrer, at elektricitet fra 
vedvarende energikilder kun medregnes 
én gang og kun i én slutbrugersektor for 
så vidt angår medlemsstaternes andele af 
vedvarende energi og de mål, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, artikel 22a, 
stk. 1, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 4 
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og artikel 25, stk. 1, i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige tekst er forvirrende (vedvarende egenskaber?). Alle anlæg, der producerer 
på grundlag af vedvarende energi, bør kunne tilpasse deres produktion enten direkte i form af 
elektricitet eller indirekte i form af RFNBO (vedvarende flydende og gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse) og godtgøre relevante 
tilknytninger til elektrolysører. Med hensyn til medregning i målene bør det være tydeligt, at 
elektricitet fra vedvarende energikilder kun bør medregnes én gang, enten i 
elektricitetssektoren, eller i varme- og kølesektoren eller i transportsektoren, jf. artikel 7.

Ændringsforslag 1102
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. i a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ia) Artikel 27 – stk. 3
Første afsnit "Første afsnit

Ved beregningen af de i artikel 25, stk. 1, 
første og fjerde afsnit, omhandlede 
minimumsandele gælder følgende 
bestemmelser:

Ved beregningen af de i artikel 25, stk. 1, 
første og fjerde afsnit, omhandlede 
minimumsandele gælder følgende 
bestemmelser:

Andet afsnit Andet afsnit

Uanset dette stykkes første afsnit gælder 
det, at for at bestemme andelen af 
elektricitet med henblik på denne artikels 
stk. 1 i tilfælde af elektricitet fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder, når 
den leveres til vejkøretøjer, medregnes den 
pågældende elektricitet fuldt ud som 
vedvarende elektricitet.

Uanset dette stykkes første afsnit gælder 
det, at for at bestemme andelen af 
elektricitet med henblik på denne artikels 
stk. 1 i tilfælde af elektricitet fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder, når 
den leveres til vejkøretøjer, medregnes den 
pågældende elektricitet fuldt ud som 
vedvarende elektricitet."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))
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Ændringsforslag 1103
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Fjerde afsnit affattes således: udgår
‘
"Andelen af vedvarende energi 
bestemmes ud fra den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder i produktionslandet som målt 
to år inden det pågældende år, når 
elektricitet anvendes til produktion af 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, enten direkte eller 
med henblik på produktion af 
mellemprodukter."
’

Or. en

Ændringsforslag 1104
Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes 
til produktion af vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 

"Hvis andelen af vedvarende energi i det 
nationale energimiks i produktionslandet 
overstiger 50 %, kan andele af elektricitet, 
der er højere end den gennemsnitlige 
andel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som måles to år inden det 
pågældende år, anvendes til bestemmelse 
af andelen af vedvarende energi, såfremt 
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mellemprodukter." der kan tilvejebringes dokumentation for, 
at den pågældende elektricitet hidrører fra 
vedvarende kilder."

Or. en

Ændringsforslag 1105
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra andelen af elektricitet fra 
vedvarende energikilder i 
produktionslandet i tidsintervaller på ikke 
over én time som fastsat i artikel 20a i 
dette direktiv, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

Or. en

Ændringsforslag 1106
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 

"Andelen af vedvarende energi eller 
kulstoffattig energi bestemmes ud fra den 
gennemsnitlige andel af elektricitet fra 
vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
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produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

Or. en

Begrundelse

For at lette byrderne for virksomheder i regioner med mindre potentiale for vedvarende 
energi bør medlemsstaterne have mulighed for at lade kulstoffattig elektricitet bidrage til 
målene, så længe man overholder de samme forpligtelser til 70 % 
drivhusgasemissionsbesparelser, der er fastsat for RFNBO.

Ændringsforslag 1107
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når yderligere elektricitet 
anvendes til produktion af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, enten direkte eller med henblik 
på produktion af mellemprodukter."

Or. en

Ændringsforslag 1108
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt i det seneste år 
inden det pågældende år, når elektricitet 
anvendes til produktion af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, enten direkte eller med henblik 
på produktion af mellemprodukter."

Or. en

Ændringsforslag 1109
Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
budområdet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

Or. en

Begrundelse

Konceptet er skadeligt for regioner med en høj andel af vedvarende energi. Det risikerer at 
hæmme væksten i brintproduktion baseret på vedvarende energi i regioner med en høj 
mængde af vedvarende energi. Dette forslag bør evalueres, således at det ikke hindrer EU-
regioner i Europa, hvor der opbygges produktion af vedvarende energi, i at tiltrække 
forbrugere, og den yderligere vedvarende energi bør etableres i regioner, hvor der er mest 
brug for den.
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Ændringsforslag 1110
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden 
det pågældende år, når elektricitet 
anvendes til produktion af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, enten direkte eller med 
henblik på produktion af 
mellemprodukter."

"Når elektricitet anvendes til produktion 
af vedvarende brændstoffer af 
ikkebiologisk oprindelse, enten direkte 
eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter, anvendes andelen af 
vedvarende energi i det budområde, hvor 
et givet elektrolyseanlæg er etableret, og i 
den kalendertime, hvor der produceres 
brint, til bestemmelse af andelen af 
vedvarende elektricitet."

Or. en

Ændringsforslag 1111
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den gennemsnitlige andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet som målt to år inden det 
pågældende år, når elektricitet anvendes til 
produktion af vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

"Andelen af vedvarende energi bestemmes 
ud fra den timebaserede andel af 
elektricitet fra vedvarende energikilder i 
produktionslandet i overensstemmelse med 
artikel 20a, stk. 1, når elektricitet anvendes 
til produktion af vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, enten 
direkte eller med henblik på produktion af 
mellemprodukter."

Or. en
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Ændringsforslag 1112
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) I femte afsnit affattes indledningen 
således:

iii) femte afsnit affattes således:

"Elektricitet hidrørende fra direkte 
tilslutning til et anlæg, som producerer 
vedvarende elektricitet, kan fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvis det anvendes til produktion af 
vedvarende brændstoffer af ikkebiologisk 
oprindelse, forudsat at anlægget ikke er 
tilsluttet nettet eller er tilsluttet nettet, men 
der kan fremlægges dokumentation for, at 
den pågældende elektricitet er leveret, 
uden at der er taget elektricitet fra nettet."

Or. en

Ændringsforslag 1113
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) I femte afsnit affattes indledningen 
således:

iii) Femte afsnit, herunder afsnittets 
litra a) og litra b), udgår

Or. en

Ændringsforslag 1114
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at 
anlægget:"

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1115
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at 
anlægget:"

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at det 
påvises for anlægget, at den givne 
elektricitet er leveret, uden at der er taget 
elektricitet fra nettet. Anlæg, der 
producerer vedvarende elektricitet, 
modtager ikke støtte i form af driftsstøtte 
til produktionen af vedvarende 
brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse, 
eller en sådan støtte er ophørt.
Elektricitet, der er taget fra nettet, kan 
fuldt ud medregnes som vedvarende 
energi, forudsat at den udelukkende er 
produceret på basis af vedvarende kilder, 
og de vedvarende egenskaber og alle 
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andre relevante kriterier er blevet påvist, 
så det sikres, at de vedvarende egenskaber 
af denne elektricitet kun gøres gældende 
én gang og kun i én slutbrugersektor. 
Dette kan opfyldes ved at overholde 
følgende krav:

For at påvise de vedvarende egenskaber 
bør producenter af vedvarende 
brændstoffer forpligtes til at indgå en 
eller flere aftaler om køb af vedvarende 
energi med anlæg, der producerer 
elektricitet, om en mængde, der mindst 
svarer til den mængde elektricitet, der 
gøres gældende som fuldt vedvarende. 
Anlæg, der producerer vedvarende 
elektricitet, modtager ikke støtte i form af 
driftsstøtte eller en sådan støtte er ophørt.
Der skal opnås balance på månedlig basis 
mellem den vedvarende elektricitet, der 
indkøbes gennem en eller flere 
indkøbsaftaler, og mængden af elektricitet 
taget fra nettet til produktion af 
brændstoffet, for at produktionen kan 
kvalificeres fuldt ud som vedvarende 
brændstof af ikkebiologisk oprindelse.
Fra den 1. januar 2026 skal der opnås 
balance på daglig basis mellem den 
vedvarende elektricitet, der indkøbes 
gennem en eller flere indkøbsaftaler, og 
mængden af elektricitet taget fra nettet til 
produktion af brændstoffet, for at 
produktionen kan kvalificeres fuldt ud 
som vedvarende brændstof af 
ikkebiologisk oprindelse. Dette krav finder 
anvendelse på alle eksisterende anlæg, 
herunder anlæg idriftsat før 2026.
De forskellige muligheder for indkøb af 
elektricitet kan kombineres under 
forudsætning af, at kriterierne for hver 
indkøbsmulighed overholdes.
Der kan indgås en elkøbsaftale med et 
eksisterende anlæg, der producerer 
vedvarende elektricitet, forudsat at 
anlægget ikke modtager støtte i form af 
driftsstøtte på tidspunktet for kontraktens 
ikrafttræden, eller at en sådan støtte er 
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ophørt.
Medlemsstaterne sikrer, at den samlede 
efterspørgsel efter elektricitet, herunder 
efterspørgslen efter elektricitet anvendt til 
produktion af vedvarende brændstoffer af 
ikkebiologisk oprindelse, tages i 
betragtning og medtages i staternes 
nationale energi- og klimaplaner med 
henblik på at sikre, at 
dekarboniseringskursen er effektiv."

Or. en

Ændringsforslag 1116
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at 
anlægget:"

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
eller flere anlæg, som producerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
kan dog fuldt ud medregnes som 
vedvarende elektricitet, hvor det bruges til 
produktion af disse vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, forudsat at det kan påvises for 
anlægget, at den givne elektricitet er 
leveret uden at tage elektricitet fra nettet. 
Anlæg, der producerer vedvarende 
elektricitet, modtager ikke støtte i form af 
driftsstøtte eller investeringsstøtte ved 
opstarten af produktionen af vedvarende 
brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse, 
eller en sådan støtte er ophørt."

Or. en

Begrundelse

Additionalitetskrav skal afspejles i fraværet af direkte økonomisk støtte til 
produktionsfaciliteten for den vedvarende energikilde. Idéen om additionalitet er at tilføje en 
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ny producent af vedvarende energi til netværket via investeringer, og at førnævnte producent 
ikke på anden vis må modtage offentlig støtte.

Ændringsforslag 1117
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at 
anlægget:"

"Elektricitet, der er taget fra nettet, er 
tilbageført fra en energilagringsfacilitet 
eller kommer fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
forudsat, at elektriciteten er produceret 
udelukkende fra vedvarende kilder, og at 
de vedvarende egenskaber er påvist 
gennem annullering af 
oprindelsesgarantier, hvilket sikrer, at de 
vedvarende egenskaber kun gøres 
gældende én gang og kun i én 
slutbrugersektor."

Or. en

Ændringsforslag 1118
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
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hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at anlægget:"

hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at anlægget:

a) sættes i drift tidligst 48 måneder før det 
anlæg, der producerer de vedvarende 
flydende eller gasformige brændstoffer af 
ikkebiologisk oprindelse og"

Or. en

Ændringsforslag 1119
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, forudsat at 
anlægget:"

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kan dog fuldt ud 
medregnes som vedvarende elektricitet, 
hvor det bruges til produktion af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse."

Or. en

Ændringsforslag 1120
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Artikel 27 – litra c – nr. ii
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) hvis en forbruger er forbundet til en 
intelligent ladestander, skal den faktiske 
andel af vedvarende elektricitet, der 
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forbruges i det tidsrum, regnes som 
vedvarende
3) hvis en forbruger har indgået en VE-
elkøbsaftale med en producent af 
vedvarende elektricitet om en mængde, 
der svarer til den mængde af elektricitet, 
der gøres gældende som fuldt vedvarende
4) hvis en forbruger forbruger vedvarende 
elektricitet, der tidligere er lagret, skal 
denne elektricitet regnes som vedvarende 
lige som det miks af 
elektricitetsproduktion, der er blevet 
lagret.

Or. en

Ændringsforslag 1121
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En delegeret retsakt til fastlæggelse af 
bestemmelserne om måling af 
additionalitet i forbindelse med forbrug af 
elektricitet, der ikke omdannes til en 
anden energibærer, skal også vedtages af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1122
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27, stk. 3, afsnit 5, litra a) udgår

Or. en

Begrundelse

Giver mulighed for anvendelse af oprindelsesgarantier som et middel til at bestemme volumen 
af vedvarende energi, der leveres til et elektrolyseanlæg. En delegeret retsakt planlagt til 
december vil behandle regler om behov for tidsmæssig og geografisk sammenhæng.

Ændringsforslag 1123
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Sjette afsnit affattes således:
Elektricitet, der er taget fra nettet, kan 
medregnes som fuldt ud vedvarende 
energi, forudsat at den udelukkende 
produceres på basis af vedvarende 
energikilder, og de vedvarende 
egenskaber er blevet påvist gennem 
annullering af oprindelsesgarantier, så 
det sikres, at de vedvarende egenskaber af 
den givne elektricitet kun gøres gældende 
én gang og kun i én slutbrugersektor. 
Dette kan opnås ved at følge et af 
følgende:
a) for at påvise de vedvarende egenskaber 
bør producenter af vedvarende 
brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse 
forpligtes til at indgå en eller flere aftaler 
om køb af vedvarende energi, der 
producerer elektricitet i en mængde, der 
mindst svarer til den mængde elektricitet, 
der gøres gældende som fuldt vedvarende. 
Balancen mellem elektricitet fra 
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vedvarende energikilder, der købes 
gennem en eller flere elkøbsaftaler, og 
mængden af elektricitet, der tages fra 
nettet til produktion af vedvarende 
brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse, 
skal opnås på kvartalsbasis. Der kan 
indgås en elkøbsaftale med et eksisterende 
anlæg, der producerer vedvarende 
elektricitet, forudsat at anlægget ikke 
modtager støtte i form af driftsstøtte eller 
investeringsstøtte på tidspunktet for 
kontraktens ikrafttræden, eller at en 
sådan støtte er ophørt.
b) der kan anvendes en detaljeret 
oprindelsesgaranti i henhold til artikel 19, 
stk. 2, til påvisning af de vedvarende 
egenskaber af den elektricitet, der 
anvendes til produktion af vedvarende 
brændstoffer af ikkebiologisk oprindelse, 
og for at sikre, at de vedvarende 
egenskaber af denne elektricitet kun gøres 
gældende én gang og kun i én 
slutbrugersektor.

Or. en

Begrundelse

While supporting the Rapporteur proposal, the final objective must be to stimulate a sizing of 
the electrolyser that maximizes the producibility of RFNBOs. Non-programmable RES (PV 
and wind) are by their nature subject to high producibility variability: reducing the time 
window for the energy balance from a quarterly basis on a daily one would jeopardize the 
possibility of sizing the RFNBO production plant on the basis of the estimate of the average 
production. Reducing from the quarter to the day starting from 2026 would therefore 
immediately result in a constraint to the business plans, forcing them to be sized on smaller 
sizes. Furthermore, the quarterly period seems to be a good compromise, which already 
includes the link with seasonality: sizing on a daily basis exposes the production to all days of 
adverse weather conditions.

Ændringsforslag 1124
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii a (nyt)
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

iiia) da) Stk. 3, afsnit 6, affattes 
således:

Elektricitet, der er taget fra nettet, kan fuldt 
ud medregnes som vedvarende energi, 
forudsat at den udelukkende er produceret 
af vedvarende energikilder, og de 
vedvarende egenskaber og alle andre 
relevante kriterier er blevet påvist, så det 
sikres, at de vedvarende egenskaber af 
denne elektricitet kun gøres gældende én 
gang og kun i én slutbrugersektor.

"Elektricitet fra direkte tilslutning til et 
anlæg, som producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder kan fuldt ud 
medregnes som vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, 
forudsat at anlægget ikke er tilsluttet 
nettet eller er tilsluttet nettet, men der kan 
fremlægges dokumentation for, at den 
pågældende elektricitet er leveret uden at 
tage elektricitet fra nettet." Elektricitet, 
der er taget fra nettet, kan fuldt ud 
medregnes som vedvarende energi, 
forudsat at den udelukkende er produceret 
af vedvarende energikilder, og de 
vedvarende egenskaber er blevet påvist, så 
det sikres, at de vedvarende egenskaber af 
denne elektricitet kun gøres gældende én 
gang og kun i én slutbrugersektor. Dette 
kan gøres ved at vælge en af følgende 
muligheder:
1. For at påvise de vedvarende egenskaber 
bør producenter af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, forpligtes til at indgå en eller 
flere aftaler om køb af vedvarende energi, 
der producerer elektricitet i samme 
budområde, for en mængde, der mindst 
svarer til den mængde elektricitet, der 
hævdes at være fuldt vedvarende. 
Balancen mellem elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der købes 
gennem en eller flere elkøbsaftaler, og 
mængden af elektricitet, der tages fra 
nettet til produktion af vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, skal opnås dagligt. Fra den 1. 
januar 2026 skal balancen mellem den 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
der købes gennem en eller flere 
elkøbsaftaler, og den mængde elektricitet, 
der tages fra nettet til produktion af 
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vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, opnås hver time. Der 
kan indgås en elkøbsaftale med et anlæg, 
der producerer vedvarende elektricitet, og 
som blev sat i drift mindst 24 måneder før 
det anlæg, der producerer vedvarende 
brint, eller et eksisterende anlæg til 
produktion af vedvarende elektricitet, 
såfremt anlægget er blevet repowered som 
defineret i artikel 2, stk. 10, i direktiv 
2018/2001, hvori det kræves, at 
investeringer, der overstiger 30 % af den 
investering, der ville være nødvendig for 
at bygge et tilsvarende nyt anlæg, og ikke 
modtager støtte i form af driftsstøtte eller 
investeringsstøtte på datoen for 
kontraktens ikrafttræden, eller hvor en 
sådan støtte er ophørt. Uanset stk. 1 kan 
elektricitet, der tages fra nettet, og som 
anvendes til produktion af brint, også 
medregnes fuldt ud som vedvarende som 
fastsat i artikel 27, stk. 3, afsnit syv i 
direktiv (EU) 2018/2001, hvis 
brintproducenterne kan påvise følgende:
a) produktionen af vedvarende brint 
foregår inden for et tidsrum af en time, 
hvor prisen på elektricitet i budområdet er 
lavere eller lig med 0 EUR pr. MWh.
b) elektricitet, der anvendes til produktion 
af vedvarende brint, forbruges i løbet af 
en uafbalanceret afregningsperiode, 
hvorunder det på basis af data fra den 
nationale transmissionssystemoperatør 
kan påvises, at elproduktionsanlæg, som 
anvender vedvarende energikilder, var 
nedadgående for så vidt angår det 
belastningsomfordelte produktionsanlæg, 
jf. artikel 13 i forordning 2019/943 om det 
indre marked for elektricitet, og 
begrænsede elektrolysatoren, er 
beliggende på samme side af den 
overbelastning, der gav anledning til 
belastningsomfordelingen.
De samme regler, eller når sådanne ikke 
findes, tilsvarende regler skal finde 
anvendelse på vedvarende brændstoffer, 
der ikke er af biologisk oprindelse, og som 
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importeres til EU.
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1636556221110&from=EN#d1e34

11-82-1)

Begrundelse

I lyset af den kommende delegerede retsakt om at medregne yderligere vedvarende 
energianvendelse til transport fremlægges dette ændringsforslag på baggrund af vejledningen 
i betragtning 90 i RED II (2018/2001).

Ændringsforslag 1125
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 5 – litra a b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

iiia) Litra a) og b) udgår.
a) sættes i drift efter eller samtidig med de 
anlæg, der producerer de vedvarende 
flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og

"

b) ikke er tilsluttet elnettet eller er tilsluttet 
elnettet, men det kan dokumenteres, at 
den pågældende elektricitet er leveret 
uden at tage elektricitet fra nettet.

"

Or. en

(Dokument 32018L2001)

Begrundelse

Overdrevne restriktioner hindrer blot den nødvendige, hurtige udbygning af 
brintproduktionen i EU.
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Ændringsforslag 1126
Tom Berendsen, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Følgende stykke tilføjes:
elektricitet, der er produceret af selve 
køretøjet, må medregnes som fuldt ud 
vedvarende, såfremt køretøjet anvender 
den producerede energi til køretøjets 
bevægelse

Or. en

Ændringsforslag 1127
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 5 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

iiia) Litra a) udgår.
a) sættes i drift efter eller samtidig med de 
anlæg, der producerer de vedvarende 
flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og

"

"

Or. en

(direktiv (EU) 2018/2001)

Begrundelse

Point (a) is not feasible given the difference of lead times in developing a renewable 
electricity plant and an electrolyser. The lead time for investments (including the permitting 
process) into some renewable electricity generation assets (e.g., offshore wind – up to 7 
years) does not coincide with the time needed to construct an electrolyser (less than 2 years). 
Until new electricity capacity is available, electrolyser project developers will therefore have 
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a very low incentive to build, as the main demand driver is precisely the renewable character 
of the hydrogen and its contribution towards the RED targets.Additionality means perfectly 
timed investments and commissioning of the renewable electricity plant, electrolyser and the 
technological investments at the consuming plant (e.g., the ammonia plant, refinery or steel 
plan) planning to replace fossil sources with the renewable hydrogen. This is almost 
impossible to achieve in practice and effectively requires iron and steel producers, refiners, 
etc. (i.e., the potential end users of the renewable hydrogen) to go into the renewable 
electricity development business as they cannot just access the market for renewable 
electricity that they need to power their electrolyser. This effectively disincentivises (to the 
point of cancelling plans to switch to renewable energy) renewable hydrogen integration in 
hard to abate sectors, especially those that are located in areas with no or insufficient access 
to new renewables.

Ændringsforslag 1128
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Artikel 27
Syvende og sidste afsnit udgår.

Or. en

Ændringsforslag 1129
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – litra iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) Betragtning 90 ændres således:
Vedvarende flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er vigtige for at øge 
andelen af vedvarende energi i sektorer, 
der forventes at være afhængige af 
flydende brændstoffer på lang sigt. For at 
sikre, at vedvarende brændstoffer, der 



PE729.929v01-00 122/177 AM\1252006DA.docx

DA

ikke er af biologisk oprindelse, bidrager til 
reduktion af drivhusgasemissioner, bør 
den elektricitet, der anvendes til 
brændstofproduktionen, være af 
vedvarende oprindelse.

Or. en

Begrundelse

Vores ovennævnte forslag nødvendiggør også ændringer af betragtning 90 i RED II for at 
sikre konsistens i hele lovteksten.

Ændringsforslag 1130
Andreas Glück, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – litra iii b (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 7

Gældende ordlyd Ændringsforslag

iiib) Afsnit 7 udgår.
Senest 31. december 2021 vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
fastlægge en EU-metode, der opstiller 
detaljerede regler for, hvordan 
økonomiske aktører skal overholde 
kravene indeholdt i dette stykkes femte og 
sjette afsnit.

"

"

Or. en

(Dokument 32018L2001)

Begrundelse

Princippet om additionalitet hindrer den nødvendige, hurtige udbygning af brintproduktionen 
i EU. Den øgede ambition i dette direktiv sikrer allerede en hurtig udbredelse af vedvarende 
energikilder.
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Ændringsforslag 1131
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e – litra iii b (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 8

Gældende ordlyd Ændringsforslag

iiib) Ottende afsnit ændres således
Elektricitet, der er taget fra nettet, kan fuldt 
ud medregnes som vedvarende energi, 
forudsat at den udelukkende er produceret 
af vedvarende energikilder, og de 
vedvarende egenskaber og alle andre 
relevante kriterier er blevet påvist, så det 
sikres, at de vedvarende egenskaber af 
denne elektricitet kun gøres gældende én 
gang og kun i én slutbrugersektor.

"Elektricitet, der er taget fra nettet, kan 
fuldt ud medregnes som vedvarende 
energi, forudsat at den udelukkende er 
produceret af vedvarende energikilder, og 
de vedvarende egenskaber er blevet påvist, 
så det sikres, at de vedvarende egenskaber 
af denne elektricitet kun gøres gældende én 
gang og kun i én slutbrugersektor.

"

Or. en

(direktiv (EU) 2018/2001)

Begrundelse

Reglerne om additionalitet er en konkret trussel mod væksten i produktionen af brint baseret 
på elektricitet fra vedvarende energikilder. Jo større projektet er, jo vanskeligere er det at 
leve op til principperne om additionalitet på grund af logistiske problemer. Det er f.eks. 
urealistisk at opbygge omkring 55 TWh ny yderligere vedvarende elektricitet med direkte 
tilslutning til fossilfri stålværker.

Ændringsforslag 1132
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra e a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ea) Artikel 27 – stk. 3
For at sikre, at den forventede forøgelse af "
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efterspørgslen efter elektricitet i 
transportsektoren ud over den nuværende 
referenceværdi mødes ved yderligere 
produktion af vedvarende energikapacitet, 
udvikler Kommissionen en ramme for 
additionalitet i transportsektoren og 
udvikler forskellige valgmuligheder med 
henblik på at bestemme medlemsstaternes 
referenceværdi og måle additionalitet.

For at sikre, at den forventede forøgelse af 
efterspørgslen efter elektricitet i 
transportsektoren ud over den nuværende 
referenceværdi mødes ved yderligere 
produktion af vedvarende energikapacitet, 
udvikler Kommissionen en ramme for 
additionalitet for forbrug af elektricitet, 
der ikke konverteres til en anden 
energibærer, og udvikler forskellige 
valgmuligheder med henblik på at 
bestemme medlemsstaternes 
referenceværdi og måle additionalitet.

"

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Ændringsforslag 1133
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

16a) Artikel 26, stk. 2, afsnit 2, affattes 
således:

Fra den 31. december 2023 og indtil 
senest 31. december 2030 mindskes denne 
grænse gradvist til 0 %.

"Senest den 31. december 2023 mindskes 
denne grænse til 0 %. Senest den 31. juni 
2022 forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en opdateret 
rapport om status med hensyn til 
produktionsudvidelsen af de relevante 
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fødevare- og foderafgrøder på 
verdensplan. Denne opdatering skal 
indeholde de nyeste data fra de seneste to 
år med hensyn til skovrydning, navnlig i 
Sydamerika, og skal behandle alle 
højrisikovarer i kategorien for 
råprodukter med høj risiko for indirekte 
ændringer af arealanvendelsen (navnlig 
soja og dens biprodukter).
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Begrundelse

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Ændringsforslag 1134
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Elektricitet, der er taget fra nettet, kan fuldt 
ud medregnes som vedvarende energi, 
forudsat at den udelukkende er produceret 
af vedvarende energikilder, og de 
vedvarende egenskaber og alle andre 
relevante kriterier er blevet påvist, så det 
sikres, at de vedvarende egenskaber af 
denne elektricitet kun gøres gældende én 
gang og kun i én slutbrugersektor.

16a) "Elektricitet, der er taget fra nettet 
eller reinjiceret fra et andet 
energilagringsanlæg, kan fuldt ud 
medregnes som vedvarende energi, 
forudsat at den udelukkende er produceret 
af vedvarende energikilder, og de 
vedvarende egenskaber og alle andre 
relevante kriterier er blevet påvist, så det 
sikres, at de vedvarende egenskaber af 
denne elektricitet kun gøres gældende én 
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gang og kun i én slutbrugersektor.

"

Or. en

(32018L2001)

Begrundelse

Hvis det på passende vis kan påvises, at elektriciteten stammer fra vedvarende energikilder, 
bør lagret elektricitet ikke forskelsbehandles for så vidt angår produktion af vedvarende 
transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse.

Ændringsforslag 1135
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) I artikel 28 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) Stk. 2, 3 og 4 udgår.
b) Stk. 5 affattes således:
"
Senest den 31. december 2024 vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
præcisere den metode, der skal bestemme 
andelen af biobrændstoffer og biogas til 
transport, der stammer fra biomasse 
forarbejdet med fossile brændstoffer i en 
fælles proces.
"
c) I stk. 7 ændres "i artikel 25, stk. 1, 
fjerde afsnit" til "i artikel 25, stk. 1, første 
afsnit, litra b)".

Or. en
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Begrundelse

Det foreslås at fastholde de nuværende beregningsmetoder. En ændring i beregningsmetoden 
er en grundlæggende ændring af rettigheder og forpligtelser. I så tilfælde er det i henhold til 
retsstatsprincippet uacceptabelt at gøre det i form af en delegeret retsakt. Hvis Kommissionen 
ønsker at ændre beregningen, bør den sende et relevant ændringsforslag til direktivet til 
medlovgiverne. Det kan også ske i en trilog.

Ændringsforslag 1136
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Senest den 31. december 2024 vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
præcisere den metode, der skal bestemme 
andelen af biobrændstoffer og biogas til 
transport, der stammer fra biomasse 
forarbejdet med fossile brændstoffer i en 
fælles proces."

udgår

Or. en

Begrundelse

Sambehandling af biobrændstoffer forlænger levetiden for den eksisterende infrastruktur for 
fossilt brændstof. Desuden ville råprodukterne være olier og fedtstoffer, som der allerede er 
knaphed på, så vi bør undgå at gøre det nemmere at bruge dem. Ved sambehandling går 
råprodukternes biogenetiske kvalitet tabt og kan ikke spores i slutproduktet, hvilket også gør 
dette til en teknisk set vanskelig delegeret retsakt.

Ændringsforslag 1137
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b



PE729.929v01-00 128/177 AM\1252006DA.docx

DA

Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Senest den 31. december 2024 vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
præcisere den metode, der skal bestemme 
andelen af biobrændstoffer og biogas til 
transport, der stammer fra biomasse 
forarbejdet med fossile brændstoffer i en 
fælles proces."

"Senest … [et år efter dette 
ændringsdirektivs ikrafttræden] vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 35 som 
supplement til dette direktiv ved at 
fastlægge en metode til gennemførelse af 
denne artikel."

Or. en

Ændringsforslag 1138
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 6, tredje afsnit, affattes 
således:
Sådanne delegerede retsakter baseres på 
en analyse af råmaterialets potentiale som 
råprodukt med henblik på produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport 
under hensyntagen til alt det følgende:
a) principperne for den cirkulære 
økonomi og for det affaldshierarki, der er 
fastsat i direktiv 2008/98/EF, samt det 
princip om kaskadeanvendelse, der er 
omhandlet i artikel 3 og artikel 29
b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7
c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter
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d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner, 
herunder emissioner fra landsektoren og 
mulige fortrængningseffekter, under 
hensyntagen til de tilgængelige mængder 
af råprodukter og andelen af de allerede 
eksisterende industrielle anvendelser 
udover energigenvinding med behørig 
respekt af nationale forhold
e) behovet for at undgå negative 
virkninger for miljøet og biodiversiteten
f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens vurdering bør omfatte en overvejelse om, hvorvidt råprodukterne i bilag IX 
har eller vil få betydelige industrielle eller andre alternative anvendelser.

Ændringsforslag 1139
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 6 affattes således:
6. Senest den 25. juni 2019 og hver andet 
år derefter vurderer Kommissionen den 
liste over råprodukter, der er indeholdt i 
bilag IX, del A og B, med henblik på at 
tilføje råprodukter i overensstemmelse med 
principperne indeholdt i tredje afsnit.

"6. Senest den 25. juni 2019 og hver andet 
år derefter vurderer Kommissionen den 
liste over råprodukter, der er indeholdt i 
bilag IX, del A og B, med henblik på at 
tilføje eller fjerne råprodukter i 
overensstemmelse med principperne 
indeholdt i tredje afsnit.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre listen over råprodukter, der er fastsat 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre listen over råprodukter, der er fastsat 
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i bilag IX, del A og B. Råprodukter, der 
kun kan forarbejdes med avancerede 
teknologier, tilføjes til bilag IX, del A. 
Råprodukter, der kan forarbejdes til 
biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B. Råprodukter, der kan forarbejdes 
til biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B. Sådanne delegerede retsakter 
baseres på en analyse af råmaterialets 
potentiale som råprodukt med henblik på 
produktion af biobrændstoffer og biogas til 
transport under hensyntagen til alt det 
følgende:

i bilag IX, del A og B. Råprodukter, der 
kun kan forarbejdes med avancerede 
teknologier, tilføjes til bilag IX, del A. 
Råprodukter, der kan forarbejdes til 
biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B. Råprodukter, der kan forarbejdes 
til biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B. Sådanne delegerede retsakter 
baseres på en analyse af råmaterialets 
potentiale som råprodukt med henblik på 
produktion af biobrændstoffer og biogas til 
transport under hensyntagen til alt det 
følgende:

a) principperne for den cirkulære økonomi 
og for det affaldshierarki, der er fastsat i 
direktiv 2008/98/EF

a) principperne for den cirkulære økonomi 
og for det affaldshierarki og det princip om 
kaskadeanvendelse, der er fastsat i direktiv 
2008/98/EF

b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7

b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7

c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter

c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter

d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner

d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner, 
herunder emissioner fra landsektoren og 
mulige fortrængningseffekter

e) behovet for at undgå negative virkninger 
for miljøet og biodiversiteten

e) behovet for at undgå negative virkninger 
for miljøet og biodiversiteten

f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov.

f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov. "

Or. en

(02018L2001)

Ændringsforslag 1140
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende afsnit tilføjes:
Kravene i denne artikel eller, hvis de ikke 
er relevante, tilsvarende krav, finder 
anvendelse for at certificere vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, og som importeres til 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1141
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

17a) Artikel 28, stk. 6, affattes således:
6. Senest den 25. juni 2019 og hver andet 
år derefter vurderer Kommissionen den 
liste over råprodukter, der er indeholdt i 
bilag IX, del A og B, med henblik på at 
tilføje råprodukter i overensstemmelse med 
principperne indeholdt i tredje afsnit.

"6. Senest den 25. juni 2019 og hver andet 
år derefter vurderer Kommissionen den 
liste over råprodukter, der er indeholdt i 
bilag IX, del A og B, med henblik på at 
tilføje råprodukter i overensstemmelse med 
principperne indeholdt i tredje afsnit.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre listen over råprodukter, der er fastsat 
i bilag IX, del A og B. Råprodukter, der 
kun kan forarbejdes med avancerede 
teknologier, tilføjes til bilag IX, del A. 
Råprodukter, der kan forarbejdes til 
biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre listen over råprodukter, der er fastsat 
i bilag IX, del A og B. Råprodukter, der 
kun kan forarbejdes med avancerede 
teknologier, tilføjes til bilag IX, del A. 
Råprodukter, der kan forarbejdes til 
biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B.

Sådanne delegerede retsakter baseres på en 
analyse af råmaterialets potentiale som 
råprodukt med henblik på produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport 

Sådanne delegerede retsakter baseres på en 
analyse af råmaterialets potentiale som 
råprodukt med henblik på produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport 
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under hensyntagen til alt det følgende: under hensyntagen til alt det følgende:

a) principperne for den cirkulære økonomi 
og for det affaldshierarki, der er fastsat i 
direktiv 2008/98/EF

a) principperne for den cirkulære økonomi, 
for kaskadeanvendelse og for det 
affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 
2008/98/EF

b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7

b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7

c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter

c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter

d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner

d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner

e) behovet for at undgå negative virkninger 
for miljøet og biodiversiteten

e) behovet for at undgå negative virkninger 
for miljøet og biodiversiteten

f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov.

f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov.

g) den fremtidige tilgængelighed af 
råmaterialer og behovet for at forhindre 
markedsforvridning, der fører til massiv 
import af råmaterialer.
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG)

Ændringsforslag 1142
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

17a) Artikel 28, stk. 6, afsnit 1, affattes 
således:

Senest den 25. juni 2019 og hver andet år 
derefter vurderer Kommissionen den liste 

"Senest den 25. juni 2019 og hver andet år 
derefter vurderer Kommissionen den liste 
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over råprodukter, der er indeholdt i bilag 
IX, del A og B, med henblik på at tilføje 
råprodukter i overensstemmelse med 
principperne indeholdt i tredje afsnit

over råprodukter, der er indeholdt i bilag 
IX, del A og B, med henblik på at tilføje 
eller fjerne råprodukter i 
overensstemmelse med principperne 
indeholdt i tredje afsnit

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelse til at fjerne den type råprodukter fra bilag IX, som ikke 
længere fremmer målene i dette direktiv efter en analyse baseret på den seneste 
videnskabelige og tekniske udvikling, der vil muliggøre en højere merværdianvendelse for 
råprodukter, som ikke tidligere var taget under overvejelse.

Ændringsforslag 1143
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

17b) Artikel 28, stk. 6, afsnit 2, affattes 
således:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre listen over råprodukter indeholdt i 
bilag IX, del A og B, med henblik på at 
tilføje, men ikke fjerne, råprodukter. 
Råprodukter, der kun kan forarbejdes med 
avancerede teknologier, tilføjes til bilag IX, 
del A. Råprodukter, der kan forarbejdes til 
biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 for at 
ændre listen over råprodukter indeholdt i 
bilag IX, del A og B, med henblik på at 
tilføje og fjerne, råprodukter. Råprodukter, 
der kun kan forarbejdes med avancerede 
teknologier, tilføjes til bilag IX, del A. 
Råprodukter, der kan forarbejdes til 
biobrændstoffer eller biogas til transport 
med modne teknologier, tilføjes til bilag 
IX, del B.

"
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelse til at fjerne råprodukter fra bilag IX, som ikke længere 
fremmer målene i dette direktiv efter en analyse baseret på den seneste videnskabelige og 
tekniske udvikling og en streng analyse af konsekvenserne af de råprodukter, der anvendes i 
avancerede biobrændstoffer.

Ændringsforslag 1144
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 c (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

17c) Artikel 28, stk. 6, afsnit 3, affattes 
således:

Sådanne delegerede retsakter baseres på en 
analyse af råmaterialets potentiale som 
råprodukt med henblik på produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport 
under hensyntagen til alt det følgende:

"Sådanne delegerede retsakter baseres på 
en analyse af råmaterialets potentiale som 
råprodukt med henblik på produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport 
under hensyntagen til alt det følgende:

a) principperne for den cirkulære økonomi 
og for det affaldshierarki, der er fastsat i 
direktiv 2008/98/EF

a) principperne for den cirkulære økonomi, 
det affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 
2008/98/EF, og princippet om 
kaskadeanvendelse

b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7

b) Unionens bæredygtighedskriterier som 
fastlagt i artikel 29, stk. 2-7

c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter

c) behovet for at undgå betydelige 
forvridende virkninger på markeder for 
(bi)produkter, affald eller restprodukter

d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner

d) potentialet for at give betydelige 
drivhusgasemissionsbesparelser i forhold 
til fossile brændstoffer på grundlag af en 
livscyklusvurdering af emissioner, 
herunder emissioner fra landsektoren og 
mulige fortrængningseffekter
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e) behovet for at undgå negative virkninger 
for miljøet og biodiversiteten

e) behovet for at undgå negative virkninger 
for miljøet og biodiversiteten

f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov.

f) behovet for at undgå at skabe et øget 
arealbehov.

g) den fremtidige tilgængelighed af 
råprodukter og behovet for at undgå 
forvridende situationer, der resulterer i 
omfattende import af råprodukter.
"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Begrundelse

Analysen af råmaterialer som råprodukter med henblik på potentiel tilføjelse til eller fjernelse 
fra bilag IX bør tage hensyn til kaskadehierarkiet samt affaldshierarkiet, herunder om der er 
eller vil være industrielle eller alternative anvendelser af råprodukterne. Der bør også tages 
højde for emissioner fra landsektoren og mulige fortrængningseffekter.

Ændringsforslag 1145
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Andet afsnit affattes således:
"Biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler, der er fremstillet 
af affald og restprodukter, bortset fra 
restprodukter, som stammer fra landbrug, 
akvakultur, fiskeri og skovbrug, skal dog 
ikke opfylde kriterierne for bæredygtighed 
og besparelse af drivhusgasemissioner 
fastlagt i stk. 2-7 og 10 for at blive taget i 
betragtning med henblik på de i første 
afsnits litra a), b) og c) omhandlede 
formål. Nærværende afsnit finder også 
anvendelse på affald og restprodukter, 
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som først forarbejdes til et produkt, inden 
de videreforarbejdes til biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler."

Or. en

Ændringsforslag 1146
Salvatore De Meo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2011
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Tredje afsnit affattes således:
"
Elektricitet, opvarmning og køling, der 
produceres fra kommunalt fast affald og 
egne biomasserester og affald fra 
forarbejdning af biomasse, er ikke 
omfattet af de kriterier for besparelse af 
drivhusgasemissioner, der er fastsat i stk. 
10.
"

Or. en

Ændringsforslag 1147
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ia) Andet afsnit affattes således:
Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler, der er fremstillet af 

"Biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler, der er fremstillet af 
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affald og restprodukter, bortset fra 
restprodukter, som stammer fra landbrug, 
akvakultur, fiskeri og skovbrug, skal dog 
kun opfylde kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner fastlagt i stk. 10 for 
at blive taget i betragtning med henblik på 
de i første afsnits litra a), b) og c) 
omhandlede formål. Nærværende afsnit 
finder også anvendelse på affald og 
restprodukter, som først forarbejdes til et 
produkt, inden de videreforarbejdes til 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler.

affald og restprodukter, bortset fra 
restprodukter, som stammer fra landbrug, 
akvakultur, fiskeri og skovbrug, skal dog 
kun opfylde kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner fastlagt i stk. 10 for 
at blive taget i betragtning med henblik på 
de i første afsnits litra a), b) og c) 
omhandlede formål. Anvendes der blandet 
affald, skal operatørerne imidlertid 
anvende sorteringssystemer for blandet 
affald med definerede kvalitetskriterier, 
der har til formål at fjerne fossile 
materialer såsom plast og syntetiske 
tekstiler for at sikre, at kun biogent affald, 
der ikke kan genbruges, anvendes som 
råprodukter. Nærværende afsnit finder 
også anvendelse på affald og restprodukter, 
som først forarbejdes til et produkt, inden 
de videreforarbejdes til biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler.

"

Or. en

(02018L2001)

Ændringsforslag 1148
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Artikel 29, stk. 1, afsnit 3, affattes 
således:
Elektricitet, opvarmning og køling, der 
produceres fra kommunalt fast affald og 
egne biomasserester fra forarbejdning af 
biomasse, er ikke omfattet af de kriterier 
for besparelse af drivhusgasemissioner, 
der er fastsat i stk. 10.

Or. en
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Begrundelse

Den procesintegrerede anvendelse af egne biomasserester (f.eks. spildevand) bør fortsat være 
frit tilgængelig for fortsat at hjælpe de primære fødevareforarbejdningsindustrier med at 
affossilisere.

Ændringsforslag 1149
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling og som ikke 
allerede er i drift på datoen for dette 
direktivs ikrafttræden med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

New greenhouse gas saving thresholds for electricity, heating and cooling production from 
biomass fuels should not be applied to existing installations. Plant efficiency is already a 
main priority forplant owners to reduce their costs of supply. It would be unreasonable to set 
stricter target considering that no major progress has been done on combustion technologies 
in the last decade justifying existing plant complete refurbishment. Moreover, plants are 
already built to respect strict European environmental regulations and adopt Best Available 
technologies. Lowering the exemption threshold to 5MW would disproportionally affect small 
actors who have limited administrative capacity. Although lowering the threshold below 20 
MW would certify the sustainability of a larger portion of biomass, in would place regulatory 
burdens and disproportionate cost complianceon the smallest actors with scarce 
administrative capacity. Moreover, these small size plants are typically integrated in the 
territory and the biomass is collected in a short supply chain with social and environmental 
positive repercussions. Additional regulatory burdens are unnecessary and harmful, at the 
risk of incentivizing re-carbonisation.
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Ændringsforslag 1150
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår at opretholde 20 MW for at sikre overensstemmelse med ETS. Et lavere 
kapacitetsniveau vil i høj grad øge antallet af anlæg, der skal opfylde kriterierne for 
bæredygtighed og drivhusgasemissionsbesparelser i artikel 29, stk. 2-7 og 10, hvis de 
anvendes.

Ændringsforslag 1151
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1 – nr. ii – afsnit 4 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

På grund af strengere krav til bæredygtighedskriterierne for biomasse i forslaget til direktiv, 
bør de grundlæggende lovgivningsmæssige bestemmelser om indfyret termisk effekt til 



PE729.929v01-00 140/177 AM\1252006DA.docx

DA

elektricitet, opvarmning og køling forblive uændrede.

Ændringsforslag 1152
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en

Ændringsforslag 1153
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, 
Nicola Beer, Stéphane Bijoux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

Selv om der bør gøres en yderligere indsats for direktivets miljøaspekt, bør de nye 
bestemmelser vedrørende biomasse udformes omhyggeligt, så de giver markedet tilstrækkelig 
tid til at tilpasse sig.
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Ændringsforslag 1154
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

Tærsklen for anlæg, der producerer varme, elektricitet og køling ved hjælp af brændsel 
produceret af fast biomasse, bør opretholdes ved en indfyret termisk effekt på 20 MW eller 
derover, under hvilken højeffektive kraftvarmeanlæg vil blive udelukket fra 
bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 1155
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Artikel 29
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en
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Ændringsforslag 1156
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

Kun væsentlige anlæg bør dækkes for at undgå unødvendige byrder for små, decentrale 
bioenergianlæg. 20 MW er også i overensstemmelse med den tærskel, der er fastsat i 
revisionen af EU's emissionshandelssystem.

Ændringsforslag 1157
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1 – nr. ii – afsnit 4 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 5 MW 
eller derover

- a) for faste biomassebrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at sænke tærsklen for indfyret effekt fra 20 til 5 MW for at anvende 
bæredygtighedsbesparelseskriterierne for biomasse og drivhusgasser. Fordelene ved denne 
foranstaltning i små medlemsstater som f.eks. Den Tjekkiske Republik ville være marginale på 
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grund af den meget lille andel af biomasse, der anvendes. En mere velegnet tærskel ville være 
10 MW.

Ændringsforslag 1158
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, 
Stéphane Bijoux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- b) for flydende biobrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en

Begrundelse

Selv om der bør gøres en yderligere indsats for direktivets miljøaspekt, bør de nye 
bestemmelser vedrørende biomasse udformes omhyggeligt, så de giver markedet tilstrækkelig 
tid til at tilpasse sig. For at minimere den administrative byrde bør der også gælde 
undtagelser for anvendelsen af flydende biobrændstof i små kraftværker.

Ændringsforslag 1159
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- b) for gasformige 
biomassebrændsler, i anlæg til produktion 
af elektricitet, opvarmning og køling med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 2 MW eller derover

udgår
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Or. en

Begrundelse

Erstattet af tilføjelsen af en de minimis-klausul om strømningshastighed for biomethan.

Ændringsforslag 1160
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- b) for gasformige 
biomassebrændsler, i anlæg til produktion 
af elektricitet, opvarmning og køling med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 2 MW eller derover

- b) for gasformige 
biomassebrændsler, i anlæg til produktion 
af elektricitet, opvarmning og køling med 
en gennemsnitlig nominel indfyret termisk 
effekt på 2 MW eller derover

Or. en

Begrundelse

Biogasanlæg kan fungere fleksibelt for at levere pålidelig back-up-elektricitet fra vedvarende 
energikilder til nettet. Yderligere on-demand elektricitetskapacitet fra vedvarende 
energikilder vil øge modstandsdygtigheden og bidrage til at håndtere pludselige fald i de 
vigtigste vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 1161
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- b) for gasformige 
biomassebrændsler, i anlæg til produktion 
af elektricitet, opvarmning og køling med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 

- b) for gasformige 
biomassebrændsler, i anlæg til produktion 
af elektricitet, opvarmning og køling med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
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på 2 MW eller derover på 5 MW eller derover

Or. en

Ændringsforslag 1162
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Artikel 29
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- b) for gasformige 
biomassebrændsler, i anlæg til produktion 
af elektricitet, opvarmning og køling med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 2 MW eller derover

- b) for flydende biobrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en

Ændringsforslag 1163
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- for flydende faste biobrændsler, i 
anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 10 MW 
eller derover

Or. en

Ændringsforslag 1164
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) over 200 m³ methanækvivalent/t 
målt ved standardtemperatur og -tryk (dvs. 
0 °C og 1 bar atmosfærisk tryk)

i) over 500 m³ methanækvivalent/t 
målt ved standardtemperatur og -tryk (dvs. 
0 °C og 1 bar atmosfærisk tryk)

Or. en

Ændringsforslag 1165
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a – nr. iii a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Følgende afsnit indsættes efter 
femte afsnit:
Kommissionen gennemfører senest i 2025 
lovrammen for anvendelse af sundheds-, 
miljø- og affaldsstandarder i EU, 
herunder processer og 
produktionsmetoder, for importerede 
vedvarende brændstoffer, og finder frem 
til konkrete initiativer til at sikre bedre 
overensstemmelse med anvendelsen af 
dem ifølge WTO's regler.

Or. en

Begrundelse

Alle bæredygtige, vedvarende, kulstoffattige brændstoffer bør kunne bidrage til EU's 
målsætninger for klima og vedvarende energi i henhold til strengere bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag 1166
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana 
Solís Pérez, Stéphane Bijoux
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 13

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Artikel 29, stk. 13, affattes således:
Med henblik på det i denne artikels stk. 1, 
første afsnit, litra c), omhandlede formål 
kan medlemsstaterne i en begrænset 
periode fravige de kriterier, der er fastsat i 
denne artikels stk. 2-7, 10 og 11, gennem 
vedtagelse af forskellige kriterier for:

"Med henblik på det i denne artikels stk. 1, 
første afsnit, litra c), omhandlede formål 
kan medlemsstaterne i en begrænset 
periode fravige de kriterier, der er fastsat i 
denne artikels stk. 2-7, 10 og 11, gennem 
vedtagelse af forskellige kriterier for:

a) anlæg beliggende i en region i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 
349 i TEUF, i det omfang disse faciliteter 
producerer elektricitet eller opvarmning 
eller køling fra biomassebrændsel, og

a) anlæg beliggende i en region i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 
349 i TEUF, i det omfang disse faciliteter 
producerer elektricitet eller opvarmning 
eller køling fra biomassebrændsel, samt 
transportsektoren og navnlig 
rumsektoren, og

b) biomassebrændsel, der anvendes i anlæg 
nævnt i dette afsnits litra a), uanset den 
pågældende biomasses oprindelsessted, 
forudsat at sådanne kriterier er objektivt 
begrundede med det formål at sikre for den 
pågældende region i den yderste periferi en 
smidig overgang til de kriterier, der er 
fastsat i denne artikels stk. 2-7, 10 og 11, 
og derved give incitament til overgangen 
fra fossile brændstoffer til bæredygtige 
biomassebrændsler.

b) biomassebrændsel, der anvendes i anlæg 
og transportsektoren nævnt i dette afsnits 
litra a), uanset den pågældende biomasses 
oprindelsessted, forudsat at sådanne 
kriterier er objektivt begrundede med det 
formål at sikre for den pågældende region i 
den yderste periferi en smidig overgang til 
de kriterier, der er fastsat i denne artikels 
stk. 2- 7, 10 og 11, og derved give 
incitament til overgangen fra fossile 
brændstoffer til bæredygtige 
biomassebrændsler.

De forskellige kriterier, der nævnes i dette 
stykke, er omfattet af en særlig 
underretning fra den relevante medlemsstat 
til Kommissionen.

De forskellige kriterier, der nævnes i dette 
stykke, er omfattet af en særlig 
underretning fra den relevante medlemsstat 
til Kommissionen.

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG)



PE729.929v01-00 148/177 AM\1252006DA.docx

DA

Begrundelse

Rumsektoren, der hovedsagelig er baseret i regionerne i den yderste periferi, arbejder på at 
udvikle den næste generation af rumteknologier. I overensstemmelse med sine mål om at 
reducere opsendelsesomkostningerne og drivhusgasemissionerne undersøger rumsektoren 
navnlig den lokale produktion af biomethan fra biomasse. Undtagelsen i artikel 29, stk. 13, 
som er skrevet for at give regionerne i den yderste periferi mulighed for at fravige 
bæredygtighedskriterierne for at fremme denne type gode projekter, vedrører imidlertid kun 
produktion af elektricitet, opvarmning eller køling.

Ændringsforslag 1167
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 3 indsættes følgende afsnit 
efter første afsnit:

udgår

"
Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.
"

Or. en

Begrundelse

No-go areas have only been established for agricultural biomass. No-go areas for agriculture 
were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest areas runs 
counter to their declared objective because there are no land use changes involved. The 
approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of biomass is based 
on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, as expressed in 
Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas for forestry 
biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials, which go beyond a risk-
based approach.
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Ændringsforslag 1168
Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1169
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse, der stammer fra et land 
eller en subnational enhed eller fra et 
skovkildeområde, som ikke opfylder 
kriterierne i stk. 6a eller 6b.

Or. en

Begrundelse

Kravet om skovbiomasse bør knyttes til det afsnit, der specifikt omhandler skovbiomasse. Det 
er nødvendigt med en ændring, fordi den risikobaserede tilgang til skovbiomasse i artikel 29, 
stk. 6, kan overholdes med et subnationalt niveau eller via et forvaltningssystem på 
skovbrugets kildeområdeniveau. Teksten bør tilpasset for at tillade disse muligheder, eftersom 
flere medlemsstater behandler skovbrug som en regional kompetence.
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Ændringsforslag 1170
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse, der stammer fra et land 
eller en subnational enhed eller fra et 
skovkildeområde, som ikke opfylder 
kriterierne i stk. 6a eller 6b.

Or. en

Begrundelse

Denne tekniske ændring er nødvendig, fordi den risikobaserede tilgang til skovbiomasse i 
artikel 29, stk. 6, kan overholdes på subnationalt plan eller gennem et forvaltningssystem på 
skovbrugets kildeområdeniveau. Teksten bør tilpasset for at tillade disse muligheder, eftersom 
skovbrug i flere EU-lande, f.eks. Spanien og Italien, er en regional kompetence.

Ændringsforslag 1171
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse, der stammer fra et land, 
der ikke lever op til de kriterier, der er 
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opstillet i stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Ændringsforslag 1172
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

Dette stykke, med undtagelse af første 
afsnit, litra c), finder også anvendelse på 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse fra et land, der ikke lever op 
til de kriterier, der er opstillet i stk. 6.

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af de forbudte områder fra landbrugsbiomasse til også skovbiomasse er en 
tilføjelse af yderligere kriterier til den risikobaserede vurdering af skovbiomasse, som er 
aftalt i artikel 29, stk. 6, og artikel 29, stk. 7, i RED II. Hvis medlemsstaterne også 
imødekommer dem ud over at bekæmpe global skovplantning, bør der foretages en 
risikobaseret vurdering.

Ændringsforslag 1173
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 3, litra c), ændres således:
c) områder:
i) der ved lov har fået status som, eller af 
den relevante kompetente myndighed er 
udlagt som, naturbeskyttelsesområde, 
eller
ii) til beskyttelse af sjældne, truede eller 
udryddelsestruede økosystemer eller arter, 
der er anerkendt i internationale aftaler 
eller er medtaget på lister udarbejdet af 
mellemstatslige organisationer eller Den 
Internationale Naturværnsunion, idet 
disse områder dog skal være anerkendt i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, 
første afsnit,
medmindre fjernelsen af det fældede 
materiale ikke er forbudt i vedtægterne 
for det beskyttede område, således af 
produktionen af dette råmateriale ikke 
har forstyrret disse 
naturbeskyttelsesformål

Or. en

Ændringsforslag 1174
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I stk. 4 tilføjes følgende afsnit: udgår
"
Første afsnit, med undtagelse af litra b) 
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og c), og andet afsnit, finder også 
anvendelse på biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af skovbiomasse.
"

Or. en

Begrundelse

No-go areas have only been established for agricultural biomass. No-go areas for agriculture 
were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest areas runs 
counter to their declared objective because there are no land use changes involved. The 
approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of biomass is based 
on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, as expressed in 
Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas for forestry 
biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials which go beyond a risk-
based approach.

Ændringsforslag 1175
Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag, Ændringsforslag

Første afsnit, med undtagelse af litra b) 
og c), og andet afsnit, finder også 
anvendelse på biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af skovbiomasse."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1176
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

"Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse med oprindelse i et land 
eller en subnational enhed eller i et 
kildeområde for skovbrug, som ikke 
opfylder kriterierne i stk. 6a eller 6b."

Or. en

Begrundelse

Kravet til skovbiomasse bør forbindes med det afsnit, som specifikt omhandler skovbiomasse. 
Det er nødvendigt med en ændring, fordi den risikobaserede tilgang til skovbiomasse i artikel 
29, stk. 6, kan overholdes med et subnationalt niveau eller via et forvaltningssystem på 
skovbrugets kildeområdeniveau. Teksten bør tilpasset for at tillade disse muligheder, eftersom 
flere medlemsstater behandler skovbrug som en regional kompetence.

Ændringsforslag 1177
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse."

"Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse med oprindelse i et land 
eller en subnational enhed eller i et 
kildeområde for skovbrug, som ikke 
opfylder kriterierne i stk. 6a eller 6b."

Or. en

Begrundelse

Denne tekniske ændring er nødvendig, fordi den risikobaserede tilgang til skovbiomasse i 
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artikel 29, stk. 6, kan overholdes med et subnationalt niveau eller via et forvaltningssystem på 
skovbrugets kildeområdeniveau. Teksten bør tilpasset for at tillade disse muligheder, eftersom 
skovbrug i flere EU-lande, f.eks. Spanien og Italien, er en regional kompetence.

Ændringsforslag 1178
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv (EC) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse.

"Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse med oprindelse i et land, 
hvor man ikke overholder de i stk. 6 
fastsatte kriterier."

Or. en

Begrundelse

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Ændringsforslag 1179
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse."

"Første afsnit, med undtagelse af litra b) og 
c), og andet afsnit, finder også anvendelse 
på biobrændstoffer, flydende biobrændsler 
og biomassebrændsler produceret af 
skovbiomasse med oprindelse i et land, 
hvor man ikke overholder de i stk. 6 
fastsatte kriterier."

Or. en

Ændringsforslag 1180
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, første afsnit, litra a), 
b) og c), omhandlede formål, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra arealer, der 
var tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
afvanding af hidtil udrænet jord."

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse med oprindelse i et land 
eller en subnational enhed eller i et 
kildeområde for skovbrug, som ikke 
opfylder kriterierne i stk. 6a eller 6b, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1, første afsnit, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra arealer, der var 
tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
afvanding af hidtil udrænet jord, og 
overholdelse på nationalt eller 
subnationalt plan eller på skovbrugets 
kildeområdeniveau i overensstemmelse 
med kriterierne for minimering af 
risikoen for anvendelse af skovbiomasse 
fra ikkebæredygtig produktion, jf. stk. 6, 
kan indberettes af den kompetente 
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nationale myndighed."

Or. en

Begrundelse

Denne tekniske ændring er nødvendig, fordi den risikobaserede tilgang til skovbiomasse i 
artikel 29, stk. 6, kan overholdes med et subnationalt niveau eller via et forvaltningssystem på 
skovbrugets kildeområdeniveau. Teksten bør tilpasset for at tillade disse muligheder, eftersom 
skovbrug i flere EU-lande, f.eks. Spanien og Italien, er en regional kompetence.

Ændringsforslag 1181
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, første afsnit, litra a), 
b) og c), omhandlede formål, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra arealer, der 
var tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
afvanding af hidtil udrænet jord."

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse med oprindelse i et land 
eller en subnational enhed eller i et 
kildeområde for skovbrug, som ikke 
opfylder kriterierne i stk. 6a eller 6b, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1, første afsnit, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra arealer, der var 
tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
afvanding af hidtil udrænet jord, og 
overholdelse på nationalt eller 
subnationalt plan eller på skovbrugets 
kildeområdeniveau i overensstemmelse 
med kriterierne for minimering af 
risikoen for anvendelse af skovbiomasse 
fra ikkebæredygtig produktion, jf. stk. 6, 
kan indberettes af den kompetente 
nationale myndighed.

Or. en
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Begrundelse

Kravet til skovbiomasse bør forbindes med det afsnit, som specifikt omhandler skovbiomasse. 
Det er nødvendigt med en ændring, fordi den risikobaserede tilgang til skovbiomasse i artikel 
29, stk. 6, kan overholdes med et subnationalt niveau eller via et forvaltningssystem på 
skovbrugets kildeområdeniveau. Teksten bør tilpasset for at tillade disse muligheder, eftersom 
flere medlemsstater behandler skovbrug som en regional kompetence.

Ændringsforslag 1182
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra d
Direktiv (EC) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, første afsnit, litra a), 
b) og c), omhandlede formål, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra arealer, der 
var tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke 
indebærer afvanding af hidtil udrænet 
jord."

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse fra et land, der ikke 
opfylder de i stk. 6fastsatte kriterier.

Or. en

Begrundelse

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.
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Ændringsforslag 1183
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, første afsnit, litra a), 
b) og c), omhandlede formål, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra arealer, der 
var tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
afvanding af hidtil udrænet jord."

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse fra et land, der ikke 
opfylder de i stk. 6 fastsatte kriterier, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1, første afsnit, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra arealer, der var 
tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
afvanding af hidtil udrænet jord."

Or. en

Ændringsforslag 1184
Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug eller 
skovbiomasse, der tages i betragtning med 
henblik på de i stk. 1, første afsnit, litra a), 
b) og c), omhandlede formål, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra arealer, der 
var tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 

5. Biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler 
produceret af biomasse fra landbrug, der 
tages i betragtning med henblik på de i stk. 
1, første afsnit, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra arealer, der var 
tørvebundsarealer i januar 2008, 
medmindre det dokumenteres, at dyrkning 
og høst af dette råmateriale ikke indebærer 
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afvanding af hidtil udrænet jord." afvanding af hidtil udrænet jord."

Or. en

Ændringsforslag 1185
Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Stk. 6, første afsnit, litra a), nr. iv), 
affattes således:

udgår

"
iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:
"

Or. en

Ændringsforslag 1186
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra e
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:

udgår

Or. en

Begrundelse

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Ændringsforslag 1187
Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1188
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra e
Direktiv (EC) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger, og at der anvendes lokalt 
passende praksisser for 
bæredygtigskovforvaltning, der er baseret 
på principper, som er aftalt under Forest 
Europe og FAO."
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biodiversitetstræk og levesteder:"

Or. en

Begrundelse

Den eksemplificerende oplistning af dette kriterium er ikke nødvendig, da den nationale 
skovbrugslovgivning fastsætter regler for bæredygtige praksisser. Alt for detaljeret en 
lovgivning øger risikoen for hurtigt forældet lovgivning og tager meget lidt hensyn til de 
særlige nationale forhold og lovgivningsmæssige rammer/strukturer. Energilovgivningen er 
ikke det rigtige sted at indføre specifikke krav vedrørende indholdet af skovlovgivningen i 
medlemsstaterne eller i tredjelande.

Ændringsforslag 1189
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger, f.eks. ved at undgå fældning af 
stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove,

Or. en

Begrundelse

For detaljerede krav, der ikke tager hensyn til den specifikke situationen i forbindelse med 
bæredygtig skovforvaltning og levesteder.
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Ændringsforslag 1190
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove.

Or. en

Begrundelse

Alt for detaljerede krav til skovforvaltningsmetoder tager ikke hensyn til de specifikke 
nationale forhold og lovgivningsmæssige rammer. Eftersom implementeringen af det direktiv 
om vedvarende energi, der i øjeblikket er gældende, først er blevet håndhævet for nylig, og 
Kommissionen endnu ikke har offentliggjort retningslinjer vedrørende 
bæredygtighedskriterier, bør mulige ændringsforslag først overvejes efter gennemførelsen og 
evalueringen af det nuværende direktiv. I denne forbindelse bør den risikobaserede tilgang, 
som er reguleret i det direktiv, der anvendes i øjeblikket, bevares.

Ændringsforslag 1191
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 - nr. 18 – litra f
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:"

udgår

Or. en

Begrundelse

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Ændringsforslag 1192
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 - nr. 18 – litra f
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger på en sådan måde, at fældning 
af stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove og fældning på sårbar jord 
undgås, minimere store rydninger og 
sikre lokalt passende tærskler for 
udvindingen af dødt træ og krav om 
anvendelse af skovningssystemer, der 
minimerer indvirkningen på 
jordbundskvaliteten, herunder 
jordkompaktering, og på 
biodiversitetstræk og levesteder:

iv) at fældningen udføres under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
jordbundens kvalitet og biodiversiteten 
med det formål at minimere negative 
virkninger, f.eks. ved at undgå fældning af 
stubbe og rødder, forringelse af 
primærskove eller omdannelse til 
plantageskove.

Or. en

Begrundelse

For detaljerede krav, der ikke tager hensyn til den specifikke situation i forbindelse med 
bæredygtig skovforvaltning og levesteder.

Ændringsforslag 1193
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 10 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg indtil 
den 31. december 2025, og 80 % fra den 
1. januar 2026."

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg, som 
er blevet sat i drift siden den 1. januar 
2021, og mindst 80 % for anlæg, som er 
blevet sat i drift siden den 1. januar 2030."

Or. en
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Begrundelse

Tærsklen på 80 % bør kun finde anvendelse på anlæg, der sættes i drift i 2030 eller senere. 
Eksisterende anlæg skal beskyttes af en "grandfathering"-bestemmelse.

Ændringsforslag 1194
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg indtil 
den 31. december 2025, og 80 % fra den 
1. januar 2026."

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg, der er 
i drift fra den 1. januar 2021 indtil den 
31. december 2025, og mindst 80 % for 
anlæg, der er i drift fra den 1. januar 
2026."

Or. en

Ændringsforslag 1195
Francesca Donato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 10 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg indtil 
den 31. december 2025, og 80 % fra den 
1. januar 2026.

d) mindst 60 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg, der er 
i drift fra den 1. januar 2021 indtil den 
31. december 2025, og 70 % for anlæg, 
der er i drift fra den 1. januar 2026.

Or. it
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Ændringsforslag 1196
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g
Artikel 29,1
Artikel 29,1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg indtil 
den 31. december 2025, og 80 % fra den 
1. januar 2026."

d) mindst 70 % for elektricitet, 
opvarmning og køling produceret af 
biomassebrændsler anvendt i anlæg, der er 
i drift fra den 1. januar 2025, og mindst 
80 % for anlæg, der er i drift fra den 
1. januar 2028."

Or. en

Ændringsforslag 1197
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 12

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ga) Stk. 12 udgår.
12. Med henblik på de i nærværende 
artikels stk. 1, første afsnit, litra a), b) og 
c), omhandlede formål, og uden at dette 
berører artikel 25 og 26, må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med nærværende 
artikel, i betragtning. Nærværende stykke 
berører ikke offentlig støtte, der ydes i 
henhold til støtteordninger, som er 
godkendt inden den 24. december 2018.

"

"

Or. en
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(02018L2001)

Ændringsforslag 1198
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Stk. 14 udgår

Or. en

Begrundelse

Det kan undergrave målet om at opnå et harmoniseret bæredygtighedssystem for biomasse på 
europæisk plan. På grund af dette forslag ville den frie handel med biomasse i EU og fair 
regler for markedsaktører ikke længere være sikret. Dette ville føre til 
konkurrenceforstyrrelser.

Ændringsforslag 1199
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra g c (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – stk. 14

Gældende ordlyd Ændringsforslag

gc) Stk. 14 udgår.
14. Med henblik på de i stk. 1, første 
afsnit, litra a), b) og c), omhandlede 
formål kan medlemsstaterne indføre 
yderligere kriterier for biomassebrændsels 
bæredygtighed. Senest den 31. december 
2026 vurderer Kommissionen de 
pågældende yderligere kriteriers 
indvirkning på det indre marked, om 
nødvendigt ledsaget af et forslag til at 
sikre harmonisering deraf.
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Or. en

(02018L2001)

Ændringsforslag 1200
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for besparelse af 
drivhusgasemissioner for vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, og genanvendt kulstofbrændsel

Kriterier for besparelse af 
drivhusgasemissioner for vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, kulstoffattige brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel

Or. en

Ændringsforslag 1201
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Energi fra vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, medregnes kun i 
medlemsstaternes andel af vedvarende 
energi og de mål, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 1, artikel 15a, stk. 1, artikel 22a, stk. 
1, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 4, og 
artikel 25, stk. 1, hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 %.

1. Energi fra vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, medregnes kun i 
medlemsstaternes andel af vedvarende 
energi og de mål, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 1, artikel 15a, stk. 1, artikel 22a, stk. 
1, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 4, og 
artikel 25, stk. 1, hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 % i forhold til det fossile 
brændstof, der sammenlignes med.
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Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed.

Ændringsforslag 1202
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Energi fra vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse, medregnes kun i 
medlemsstaternes andel af vedvarende 
energi og de mål, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 1, artikel 15a, stk. 1, artikel 22a, stk. 
1, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 4, og 
artikel 25, stk. 1, hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 %.

1. Energi fra vedvarende og 
kulstoffattige brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, medregnes kun i 
medlemsstaternes andel af vedvarende 
energi og de mål, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 1, artikel 15a, stk. 1, artikel 22a, stk. 
1, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 4, og 
artikel 25, stk. 1, hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 %, uafhængigt af teknologien.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til alle produktionsmetoder for lavemissionsbrint, som kan opnå de 
70 % drivhusgasemissionsbesparelser, der kræves med henblik på RFNBO's 
emissionsreduktion. Det er nødvendigt at medtage gul brint (med atomenergi), blå brint (med 
CCS-teknologi) og innovative brintproduktionsmetoder.

Ændringsforslag 1203
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a – afsnit 1a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Energi fra kulstoffattige 
brændstoffer medregnes kun i de mål, der 
er omhandlet i artikel 22a, stk. 1, og 
artikel 25, stk. 1, forudsat at 
drivhusgasemissionsbesparelserne ved 
anvendelsen af disse brændstoffer er 
mindst 70 %. Den medregnes ikke i det 
bindende overordnede EU-mål for 
andelen af vedvarende energikilder i 
Unionens endelige bruttoenergiforbrug i 
2030.

Or. en

Ændringsforslag 1204
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Energi fra genanvendt 
kulstofbrændsel kan kun medregnes i det 
reduktionsmål for drivhusgasemissioner, 
der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, første 
afsnit, litra a), hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 %.

2. Energi fra genanvendt 
kulstofbrændsel medregnes kun i det 
reduktionsmål for drivhusgasemissioner, 
der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, første 
afsnit, litra a), og i medlemsstaternes andel 
af vedvarende energi og genanvendt 
kulstofbrændsel, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 % i forhold til det fossile 
brændstof, der sammenlignes med.

Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed.
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Ændringsforslag 1205
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Energi fra genanvendt 
kulstofbrændsel kan kun medregnes i det 
reduktionsmål for drivhusgasemissioner, 
der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, første 
afsnit, litra a), hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 %.

2. Energi fra genanvendt 
kulstofbrændsel medregnes kun i det 
reduktionsmål for drivhusgasemissioner, 
der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, første 
afsnit, litra a), hvis besparelserne i 
drivhusgasemissionerne som følge af 
anvendelsen af disse brændstoffer er på 
mindst 70 %.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2021
Artikel 29a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser."

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser.
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Med hensyn til genanvendt 
kulstofbrændsel skal metoden medtage det 
fossile kulstofindhold fra affald og 
frigivelsen heraf til atmosfæren ved 
forbrænding. Emissioner skal medregnes 
på forbrændingsstedet i tilfælde, hvor det 
retlige ansvar for CO2-emissioner til 
atmosfæren ikke kan tildeles producenten 
af affaldsinput.
Metoden til vurdering af besparelser i 
drivhusgasemissioner fra vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse (RFNBO), skal gradvist 
bevæge sig væk fra fossile kulstofkilder og 
i retning af cirkulære kulstofkilder. 
Cirkulære kulstofkilder skal udgøre 
100 % af kulstofbehovet i RFNBO senest i 
2050.
Senest den 1. januar 2028 og herefter 
hvert femte år fremlægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om udviklingen om, hvordan 
teknologier såsom direkte luftopsamling 
af kulstof, der tilvejebringer cirkulære 
kulstofkilder, kan opskaleres, og reviderer 
den delegerede retsakt, der præcisere 
metoden il vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse. Rapporten skal 
indeholde oplysninger, hvis de er 
tilgængelige, om teknologiske fremskridt 
på forsknings- og innovationsområdet 
med hensyn til direkte luftopsamling af 
kulstof og om udviklingen af en potentiel 
politisk ramme for udbredelsen af 
cirkulære kulstofkilder i forbindelse med 
produktionen af disse vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse."

Or. en

Ændringsforslag 1207
Seán Kelly
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Artikel 29a
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser."

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser.

a) Metoden til vurdering af besparelser i 
drivhusgasemissioner fra vedvarende 
brændstoffer, der ikke er af biologisk 
oprindelse (RFNBO), skal gradvist 
bevæge sig væk fra fossile kulstofkilder og 
i retning af cirkulære kulstofkilder.
b) Senest den 1. januar 2028 og herefter 
hvert femte år fremlægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om udviklingen med hensyn til, 
hvordan teknologier såsom direkte 
luftopsamling af kulstof, der tilvejebringer 
cirkulære kulstofkilder, kan opskaleres. 
Rapporten vil indeholde oplysninger, hvis 
de er tilgængelige, om teknologiske 
fremskridt på forsknings- og 
innovationsområdet med hensyn til 
direkte luftopsamling af kulstof og om 
udviklingen af en potentiel politisk ramme 
for udbredelsen af cirkulære kulstofkilder 
i forbindelse med produktionen af disse 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse."

Or. en
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Ændringsforslag 1208
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser."

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at al 
elektricitet, der forbruges eller erstattes i 
forbindelse med produktionen af 
genanvendt kulstofbrændsel, medregnes 
som elektricitet fra vedvarende 
energikilder, og at der ikke sker 
godskrivning for undgåede emissioner for 
CO2, hvis opsamling allerede har modtaget 
en emissionsgodskrivning i henhold til 
andre retlige bestemmelser."

Or. en

Ændringsforslag 1209
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
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vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser."

vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, af kulstoffattige 
brændstoffer og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser."

Or. en

Ændringsforslag 1210
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 35 med 
henblik på at supplere dette direktiv ved at 
præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser."

3. Senest den 31. december 2023 
vedtager Kommissionen en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 35 
med henblik på at supplere dette direktiv 
ved at præcisere metoden til vurdering af 
drivhusgasemissionsbesparelser fra 
vedvarende brændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, og fra genanvendt 
kulstofbrændsel. Metoden skal sikre, at der 
ikke sker godskrivning for undgåede 
emissioner for CO2, hvis opsamling 
allerede har modtaget en 
emissionsgodskrivning i henhold til andre 
retlige bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Der skal behørigt angives en tidsfrist for færdiggørelse af metoden i denne artikel. Hvis der 
ikke findes en klar tidsfrist og metode, bringes udviklingen af projekter i fare.


