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Ændringsforslag 1211
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19 a) Som artikel 29b indsættes 
følgende:
"Artikel 29b Kriterier for besparelse af 
drivhusgasemissioner for kulstoffattige 
brændstoffer
Brændstoffer kan kun betegnes som 
kulstoffattige brændstoffer, hvis 
drivhusgasemissionsbesparelserne ved 
brugen af sådanne brændstoffer er mindst 
[XX] %.
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 
kulstoffattige brændstoffer. 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

I henhold til ETD-forslaget er det af afgørende betydning at indføre en definition for 
kulstoffattige brændstoffer, idet man sikrer konsekvente og minimale 
drivhusgasemissionsbesparelser.

Ændringsforslag 1212
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29b (ny)



PE729.930v01-00 4/75 AM\1252007DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19 a) Som artikel 29b indsættes 
følgende:
"Artikel 29b
Kriterier for besparelse af 
drivhusgasemissioner for kulstoffattige 
brændstoffer
1. Brændstoffer kan kun betegnes som 
kulstoffattige brændstoffer, hvis 
drivhusgasemissionsbesparelserne ved 
brugen af sådanne brændstoffer er mindst 
65 %.
2. 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 
kulstoffattige brændstoffer. 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 1213
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1, første afsnit, affattes 
indledningen således:

a) Stk. 1 ændres således:

a) (a) tillader, at partier af råmaterialer 
eller brændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika og 
drivhusgasemissionsbesparende 
egenskaber blandes, f.eks. i en container, 
et forarbejdningsanlæg eller logistisk 
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anlæg, transmissions- og 
distributionsinfrastruktur eller -anlæg, 
herunder et europæisk sammenkoblet 
gassystem, der består af transmissionsnet, 
distributionsnet, LNG-faciliteter og/eller 
lagerfaciliteter og betragtes som en enkelt 
logistisk facilitet til dette formål, hvor kun 
fysisk adgang til og afgang fra systemet 
baseret på de respektive transaktioner skal 
spores

Or. en

Begrundelse

(Vi oversætter ikke begrundelser, der er på over 500 anslag) To enable cross-border trade of 
sustainable renewable gases, we suggest explicitly recognising the European gas 
infrastructure as a single logistical facility for the mass balance purposes. Such changes 
would ensure that once renewable gas has been injected in one Member State, it could be 
easily delivered to and withdrawn in another, without any risk of double counting, un-optimal 
use of the infrastructure, or unnecessary hauls. This is possible due to the interoperability and 
the high interconnection level of the European gas infrastructure. This set-up will allow 
renewable gases to enter a liquid EU gas market and get a proper pricing without 
unnecessary costs for users. Gas TSOs in particular could help facilitate the mass balance 
calculations for such logistical facility by allocating and attributing volumes of gas inputs 
and offtakes. Such an approach would also be consistent with CJEU Judgement in case C - 
549/15, which recognised measures, seeking to exclude the possibility that an economic 
operator may implement a mass balance system in respect of sustainable biogas transported 
in interconnected national gas networks, and providing that mass balance must be achieved 
within a location with a clear boundary, as incompatible with the primary EU Law (Article 34 
of TFEU2). This approach should also be used in other systems and parts of the EU energy 
and climate law, for example on the EU ETS.

Ændringsforslag 1214
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Hvor vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel skal tages i 
betragtning i forbindelse med de mål, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, artikel 15a, 
stk. 1, artikel 22a, stk. 1, artikel 23, stk. 1, 

"Hvor vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel skal tages i 
betragtning i forbindelse med de mål, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, artikel 15a, 
stk. 1, artikel 22a, stk. 1, artikel 23, stk. 1, 
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artikel 24, stk. 4, og artikel 25, stk. 1, 
kræver medlemsstaterne, at de økonomiske 
aktører dokumenterer, at 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, for vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel er opfyldt. Til 
dette formål kræver de, at de økonomiske 
aktører anvender et massebalancesystem, 
der:

artikel 24, stk. 4, og artikel 25, stk. 1, 
kræver medlemsstaterne, at de økonomiske 
aktører dokumenterer, at 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, for vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel er opfyldt. Til 
dette formål kræver de, at de økonomiske 
aktører anvender et massebalancesystem, 
der betragter det europæiske 
sammenkoblede gassystem som omhandlet 
i direktiv 2009/73/EF som et enkelt 
massebalancesystem. Oplysninger om 
fysisk indsprøjtning og tilbagetrækning fra 
systemet baseret på de respektive 
transaktioner skal registreres. Desuden skal 
massebalancesystemet:

Or. en

Begrundelse

Systemet bør betragte det europæiske sammenkoblede gassystem som omhandlet i direktiv 
2009/73/EF som et fælles massebalancesystem.

Ændringsforslag 1215
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30. stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Hvor vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel skal tages i 
betragtning i forbindelse med 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, 
kræver medlemsstaterne, at de økonomiske 
aktører dokumenterer, at 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 

1a. "Hvor vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel og biogas skal 
tages i betragtning i forbindelse med 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, kræver medlemsstaterne, at de 
økonomiske aktører dokumenterer, at 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
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stk. 1 og 2, for vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel er opfyldt. Til 
dette formål kræver de, at de økonomiske 
aktører anvender et massebalancesystem, 
der:"

stk. 1 og 2, for vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel og biogas er 
opfyldt. Med henblik herpå kan de kræve, 
at økonomiske aktører anvender et 
bogførings- og erstatningssystem ved 
hjælp af oprindelsesgarantier kombineret 
med et massebalancesystem.

Or. en

Ændringsforslag 1216
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Hvor vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel skal tages i 
betragtning i forbindelse med 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, 
kræver medlemsstaterne, at de økonomiske 
aktører dokumenterer, at 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, for vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel er opfyldt. Til 
dette formål kræver de, at de økonomiske 
aktører anvender et massebalancesystem, 
der:"

”Hvor vedvarende brændstoffer, 
kulstoffattige brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel skal tages i betragtning i 
forbindelse med 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, kræver 
medlemsstaterne, at de økonomiske aktører 
dokumenterer, at 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, for vedvarende brændstoffer, 
kulstoffattige brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der:"

Or. en

Ændringsforslag 1217
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30. stk. 1b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Massebalancesystemet for biogas, der 
renses til naturgaskvalitet og indsprøjtes i 
det europæiske gasnet, skal sikre sporing 
fra tidspunktet for indkøb og produktion 
af råmaterialer til injektionspunktet i 
gasrørledningssystemet samt nettet af 
flasker, beholdere og tankskibe til 
distribution i områder uden for elnettet.

Or. en

Ændringsforslag 1218
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) der indsættes et nyt punkt 1a med 
følgende ordlyd:
“1a. For gasformige biomassebrændsler 
og gasformige vedvarende brændstoffer af 
ikkebiologisk oprindelse, der indsprøjtes i 
gassystemet, finder et system med 
bæredygtighedscertifikater baseret på en 
book-and-claim-tilgang eller en 
tilsvarende hybrid tilgang (dvs. som ikke 
kræver fysisk sporing af molekylerne) 
anvendelse for at spore mængderne af 
vedvarende gas fra indsprøjtningspunktet 
til stedet for det endelige forbrug. 
Overensstemmelse mellem de endelige 
partier ved indsprøjtningspunkterne og 
udstedelsen af bæredygtighedscertifikater 
bør overvåges af relevante 
tilsynsmyndigheder. Certifikaterne vil 
indeholde oplysninger om opfyldelsen af 
kriterierne for bæredygtighed og 
besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7, og stk. 10, og artikel 
29a, stk. 1 og 2, vedrørende vedvarende 
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brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Begrundelse

(Vi oversætter ikke begrundelser, der er på over 500 anslag) The proposed rules ignore the 
current gases market reality, as physical traceability is not possible for volumes of gas 
injected and mix with volumes of different origin within the system. The mass balance 
approach is incompatible with the current gas market architecture. It would hinder the 
efficient resource allocation achieved by the liquid trading in the EU. Ultimately, 
implementing such requirement would undermine the market liquidity and hinder the ramp-up 
of renewable gases.The mass balancing system should be appropriate for tracing gas 
production until its injection into the gas system, where an alternative approach based on a 
certificate system under a book-and-claim approach or, at least, one specific for gaseous 
fuels which would fully acknowledge the specificity of their supply chains and markets should 
be proposed. Certificates have proven to be a successful market-compatible tool, which can 
fully take into account the specificities of gaseous fuels.

Ændringsforslag 1219
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

a) tillader, at partier af råmaterialer eller 
brændstoffer med forskellige 
bæredygtigheds- og 
drivhusgasemissionsbesparelseskarakteristi
ka blandes eksempelvis i en container, i et 
forarbejdnings- eller logistikanlæg samt i 
transmissions- og distributionsinfrastruktur 
eller i en transmissions- og 
distributionslokalitet.

(a a) a) tillader, at partier af råmaterialer 
eller brændstoffer med forskellige 
bæredygtigheds- og 
drivhusgasemissionsbesparelseskarakteristi
ka blandes eksempelvis i en container, i et 
forarbejdnings- eller logistikanlæg samt i  
transmissions- og distributionsinfrastruktur 
eller i en transmissions- og 
distributionslokalitet, herunder et 
europæisk sammenkoblet gas- og 
brintsystem, der består af 
transmissionsnet, distributionsnet, LNG-
faciliteter, faciliteter for flydende brint 
og/eller lagerfaciliteter og betragtes som 
enkelt logistiske faciliteter til dette formål, 
hvor kun fysisk adgang til og afgang fra 
systemet baseret på de respektive 
transaktioner skal spores.
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"

Or. en

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

Ændringsforslag 1220
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, første og andet afsnit, 
affattes således:

b) Artikel 30

i stk. 3 foretages følgende ændringer:

3. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 
økonomiske aktører forelægger pålidelige 
oplysninger om overholdelsen af 
kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2, og at de 
økonomiske aktører efter anmodning 
stiller de data, der blev anvendt til at 
udarbejde oplysningerne, til rådighed for 
de relevante medlemsstater, og at de 
økonomiske operatører muliggør 
registrering af disse oplysninger om 
oprindelsesgarantier udstedt i henhold til 
artikel 19 i dette direktiv, efter at de er 
verificeret af relevante frivillige eller 
nationale ordninger, der fastsætter 
standarder for produktion af vedvarende 
brændstoffer og genanvendte 
kulstofbaserede brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

(Vi oversætter ikke begrundelser på over 500 anslag) With this change we propose to build a 
link between GOs and sustainability certification. If the sustainability audit for renewable 
gases takes place at the production site, the results of this audit could be easily recorded on a 
GO as an additional information subject to the request of the energy producer (unless the 
national legislation requires to record this information in a mandatory way). The GO is a 
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market-based instrument specifically designed to satisfy the needs of market players and 
boost the production and trade of renewable energy in the EU, therefore could be effectively 
used as a medium to deliver information about climate characteristics of the produced and 
supplied energy to the obligated market players.Gas consumers, for example, will 
significantly benefit from such information. First, they will get a more complete and precise 
information on the climate characteristics of the product they consume. Second, they will be 
able to use this information to show their decarbonisation efforts, i.e. prove that the gas they 
consume satisfies conditions of their renewable energy obligations or could be counted as an 
offset of the carbon emissions under the EU ETS.This set-up is possible due to the fact that 
sustainability characteristics of injected gases will not change from the moment of injection 
into the gas infrastructure to the moment of withdrawal. Therefore, the information recorded 
on a GO will stay relevant and valid up to the moment of the gas withdrawal.

Ændringsforslag 1221
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
EU 201872001
Artikel 29a, stk. 3, litra b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at økonomiske aktører 
forelægger pålidelige oplysninger om 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2, og at de 
økonomiske aktører efter anmodning stiller 
de data, der blev anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for den 
relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at økonomiske aktører forelægger 
pålidelige oplysninger om overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, og at de økonomiske aktører 
efter anmodning stiller de data, der blev 
anvendt til at udarbejde oplysningerne, til 
rådighed for den relevante medlemsstat. 
Medlemsstaterne kræver af de 
økonomiske aktører, at de sørger for en 
tilstrækkelig standard for en uafhængig 
kontrol af de oplysninger, de forelægger, 
og at de dokumenterer, at dette er blevet 
gjort. For at overholde artikel 29, stk. 3, 
litra a), b) og d), artikel 29, stk. 3, litra a), 
artikel 29, stk. 4, artikel 29 og 5, litra a), 
artikel 29, stk. 8, og artikel 29, stk. 7, litra 
a), kan første- eller andenpartsrevisionen 
anvendes frem til skovbiomassens første 
indsamlingssted. Revisionen skal 
bekræfte, at de systemer, der anvendes af 
de økonomiske aktører, er nøjagtige, 
pålidelige og sikret mod svindel, herunder 
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ved en kontrol, som sikrer, at materialer 
ikke bevidst ændres eller kasseres, så 
partiet eller en del deraf kan blive til 
affald eller et restprodukt. Der skal 
foretages en evaluering af frekvensen og 
metodologien i prøveudtagningen og 
dataenes pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsesreglen om første-/andenpartsrevision af skovbiomasse bør udvides til også at 
omfatte revision af de nye kriterier ("forbudte områder").

Ændringsforslag 1222
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
EC 2018/2001
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at økonomiske aktører 
forelægger pålidelige oplysninger om 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2, og at de 
økonomiske aktører efter anmodning stiller 
de data, der blev anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for den 
relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at økonomiske aktører forelægger 
pålidelige oplysninger om overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, og at de økonomiske aktører 
efter anmodning stiller de data, der blev 
anvendt til at udarbejde oplysningerne, til 
rådighed for den relevante medlemsstat. 
Medlemsstaterne kræver af de 
økonomiske aktører, at de sørger for en 
tilstrækkelig standard for en uafhængig 
kontrol af de oplysninger, de forelægger, 
og at de dokumenterer, at dette er blevet 
gjort. For at overholde artikel 29, stk. 3, 
litra a), b) og d), artikel 29, stk. 3, litra a), 
artikel 29, stk. 4, artikel 29 og 5, litra a), 
artikel 29, stk. 6, og artikel 29, stk. 7, litra 
a), kan første- eller andenpartsrevisionen 
anvendes frem til skovbiomassens første 
indsamlingssted. Revisionen skal 
bekræfte, at de systemer, der anvendes af 
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de økonomiske aktører, er nøjagtige, 
pålidelige og sikret mod svindel, herunder 
ved en kontrol, som sikrer, at materialer 
ikke bevidst ændres eller kasseres, så 
partiet eller en del deraf kan blive til 
affald eller et restprodukt. Der skal 
foretages en evaluering af frekvensen og 
metodologien i prøveudtagningen og 
dataenes pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Den manglende del af dette afsnit bør genindsættes (jf. direktivet om fremme af vedvarende 
energi II artikel 30, stk. 3, første afsnit. Undtagelsesreglen om første-/andenpartsrevision af 
skovbiomasse bør udvides til også at omfatte revision af de nye kriterier ("forbudte 
områder").

Ændringsforslag 1223
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Directive (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at økonomiske aktører 
forelægger pålidelige oplysninger om 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2, og at de 
økonomiske aktører efter anmodning 
stiller de data, der blev anvendt til at 
udarbejde oplysningerne, til rådighed for 
den relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at økonomiske aktører 
forelægger pålidelige oplysninger om 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2. 
Medlemsstaterne kræver af de 
økonomiske aktører, at de sørger for en 
tilstrækkelig standard for en uafhængig 
kontrol af de oplysninger, de forelægger, 
og at de dokumenterer, at dette er blevet 
gjort. Revisionen skal bekræfte, at de 
systemer, der anvendes af de økonomiske 
aktører, er nøjagtige, pålidelige og sikret 
mod svindel, herunder ved en kontrol, 
som sikrer, at materialer ikke bevidst 
ændres eller kasseres, så f.eks. partiet af 
primær træbiomasse eller en del deraf 
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kan blive til affald eller et restprodukt. 
Der skal foretages en evaluering af 
frekvensen og metodologien i 
prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed.

Or. en

Ændringsforslag 1224
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at økonomiske aktører 
forelægger pålidelige oplysninger om 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2, og at de 
økonomiske aktører efter anmodning stiller 
de data, der blev anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for den 
relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at økonomiske aktører forelægger 
pålidelige oplysninger om overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, og at de økonomiske aktører 
efter anmodning stiller de data, der blev 
anvendt til at udarbejde oplysningerne, til 
rådighed for den relevante medlemsstat. 
Medlemsstaterne må ikke kræve, at 
økonomiske aktører, der leverer energi 
gennem det europæiske sammenkoblede 
gassystem, fremlægger yderligere 
dokumentation for overholdelse af 
bæredygtigheds- og 
drivhusgasemissionsbesparelseskriteriern
e i artikel 29, stk. 2-7 og 10, samt artikel 
29a, stk. 1 og 2., hvis verifikationen af 
overholdelsen blev udført på 
energiproduktionsstedet og dokumenteret 
med hensyn til oprindelsesgarantierne.

Or. en

Begrundelse

(Vi oversætter ikke begrundelser på over 500 anslag)To complement the changes above and 
ensure smooth functioning of the internal gas market we suggest clarifying that for the 
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European interconnected gas system as a single logistical facility there is no need to require 
from energy traders (midstreamers) to be individually certified by sustainability voluntary 
and national schemes. It should suffice to certify production of the gaseous energy itself prior 
to its injection into the system and require from energy traders to acquire the document 
confirming this – the ‘GO+’. The matter is that the sustainability characteristics of the fuel 
will not change after their injection, therefore additional certification requirements imposed 
on energy suppliers will be redundant and will create an excessive administrative burden.

Ændringsforslag 1225
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke kræve, at 
økonomiske aktører, der leverer energi 
gennem de europæiske sammenkoblede 
systemer for gas og brint, fremlægger 
yderligere dokumentation for overholdelse 
af bæredygtigheds- og 
drivhusgasemissionsbesparelseskriteriern
e i artikel 29, stk. 2-7 og 10, samt artikel 
29a, stk. 1 og 2., hvis verifikationen af 
overholdelsen blev udført på 
energiproduktionsstedet og dokumenteret 
med hensyn til oprindelsesgarantierne.

Or. en

Ændringsforslag 1226
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forpligtelser, der er fastlagt i dette 
stykke, finder anvendelse, uanset om de 
vedvarende brændstoffer og det 

De forpligtelser, der er fastlagt i dette 
stykke, finder anvendelse, uanset om de 
vedvarende brændstoffer, kulstoffattige 
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genanvendte kulstofbrændsel er produceret 
inden for Unionen eller er importeret. 
Oplysninger om geografisk oprindelse og 
typen af råprodukt for biobrændstofferne, 
de flydende biobrændsler og 
biomassebrændslerne for hver 
brændstofleverandør stilles til rådighed for 
forbrugerne på operatørernes, 
leverandørernes eller de relevante 
kompetente myndigheders websteder og 
ajourføres en gang om året."

brændstoffer og det genanvendte 
kulstofbrændsel er produceret inden for 
Unionen eller er importeret. Oplysninger 
om geografisk oprindelse og typen af 
råprodukt for biobrændstofferne, de 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændslerne for hver 
brændstofleverandør stilles til rådighed for 
forbrugerne på operatørernes, 
leverandørernes eller de relevante 
kompetente myndigheders websteder og 
ajourføres en gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 1227
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Kommissionen kan træffe afgørelse om, 
at frivillige nationale eller internationale 
ordninger, der fastsætter standarder for 
fremstilling af vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel, leverer 
nøjagtige data om 
drivhusgasemissionsbesparelser med 
henblik på artikel 29, stk. 10, og artikel 
29a, stk. 1 og 2, påviser overholdelsen af 
artikel 27, stk. 3, og artikel 31a, stk. 5, eller 
påviser, at partier af biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 29, 
stk. 2-7. Operatørerne kan i forbindelse 
med deres påvisning af, at kriterierne 
fastsat i artikel 29, stk. 6 og 7, er opfyldt, 
forelægge den krævede dokumentation 
direkte på kildeområdeniveau. 
Kommissionen kan med henblik på artikel 
29, stk. 3, første afsnit, litra c), nr. ii), 
anerkende områder til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udryddelsestruede 

Kommissionen kan træffe afgørelse om, at 
frivillige nationale eller internationale 
ordninger, der fastsætter standarder for 
fremstilling af vedvarende brændstoffer, 
kulstoffattige brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel, leverer nøjagtige data om 
drivhusgasemissionsbesparelser med 
henblik på artikel 29, stk. 10, og artikel 
29a, stk. 1 og 2, påviser overholdelsen af 
artikel 27, stk. 3, og artikel 31a, stk. 5, eller 
påviser, at partier af biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler opfylder 
bæredygtighedskriterierne i artikel 29, 
stk. 2-7. Operatørerne kan i forbindelse 
med deres påvisning af, at kriterierne 
fastsat i artikel 29, stk. 6 og 7, er opfyldt, 
forelægge den krævede dokumentation 
direkte på kildeområdeniveau. 
Kommissionen kan med henblik på artikel 
29, stk. 3, første afsnit, litra c), nr. ii), 
anerkende områder til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udryddelsestruede 



AM\1252007DA.docx 17/75 PE729.930v01-00

DA

økosystemer eller arter, der er anerkendt 
ved internationale aftaler eller er medtaget 
på lister udarbejdet af mellemstatslige 
organisationer eller Den Internationale 
Naturværnsunion."

økosystemer eller arter, der er anerkendt 
ved internationale aftaler eller er medtaget 
på lister udarbejdet af mellemstatslige 
organisationer eller Den Internationale 
Naturværnsunion.

Or. en

Ændringsforslag 1228
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra c a (nyt)
Direktiv 2018/2001
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(c a) stk. 4, andet afsnit, affattes 
således:

Kommissionen kan beslutte, at disse 
ordninger indeholder nøjagtige oplysninger 
om trufne foranstaltninger med henblik på 
beskyttelse af jordbund, vand og luft, 
genopretning af nedbrudte arealer, 
undgåelse af overdrevent vandforbrug i 
områder, hvor der er vandknaphed, og 
certificering af biobrændstoffer, flydende 
biobrændsler og biomassebrændsler med 
lav risiko for indirekte ændringer i 
arealanvendelsen.

Kommissionen kan beslutte, at disse 
ordninger indeholder nøjagtige oplysninger 
om trufne foranstaltninger med henblik på 
beskyttelse af jordbund, vand og luft, 
genopretning af nedbrudte arealer eller 
undgåelse af overdrevent vandforbrug i 
områder, hvor der er vandknaphed.

"

Or. en

(02018L2001)

Ændringsforslag 1229
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan oprette 
nationale ordninger, hvor overholdelse af 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, i overensstemmelse med den 
metode, der er udviklet i henhold til 
artikel 29a, stk. 3, verificeres i hele 
sporbarhedskæden med deltagelse af de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
ordninger kan også anvendes til at 
verificere nøjagtigheden og 
fuldstændigheden af de oplysninger, som 
de økonomiske aktører har registreret i EU-
databasen, til at påvise overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 3, og til certificering af 
biobrændsel, flydende biobrændsel og 
biomassebrændsler med lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen.

6. Medlemsstaterne kan oprette 
nationale ordninger, hvor overholdelse af 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, i overensstemmelse med den 
metode, der er udviklet i henhold til 
artikel 29a, stk. 3, verificeres i hele 
sporbarhedskæden med deltagelse af de 
kompetente nationale myndigheder, 
undtagen for det europæiske 
sammenkoblede gassystem, hvor 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og 
drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne 
er dokumenteret i det øjeblik, gasserne 
fysisk kommer ind i dette system. Disse 
ordninger kan også anvendes til at 
verificere nøjagtigheden og 
fuldstændigheden af de oplysninger, som 
de økonomiske aktører har registreret i EU-
databasen, til at påvise overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 3, og til certificering af 
biobrændsel, flydende biobrændsel og 
biomassebrændsler med lav risiko for 
indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Or. en

Begrundelse

(Vi oversætter ikke begrundelser på over 500 enheder) To complement the changes above and 
ensure smooth functioning of the internal gas market we suggest clarifying that for the 
European interconnected gas system, there is no need to verify compliance of gases with 
sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria after their injection into the 
system because their sustainability characteristics will not change after injection. For the 
same reason, there is no need to verify and report intermediate transactions concluded by 
energy suppliers/ traders after the moment of the physical injection into this system.

Ændringsforslag 1230
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra d
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mellem 
5 og 10 MW indfører medlemsstaterne 
forenklede nationale verifikationsordninger 
for at sikre opfyldelsen af bæredygtigheds- 
og drivhusgasemissionskriterierne i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10."

For anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mellem 
10 og 20 MW, startende den 1. januar 
2027, indfører medlemsstaterne forenklede 
nationale verifikationsordninger for at sikre 
opfyldelsen af bæredygtigheds- og 
drivhusgasemissionskriterierne i artikel 29, 
stk. 2-7 og 10.

Or. en

Begrundelse

En sænkning af tærsklen fra 20 til 10 MW vil dokumentere, at en større del af biomassen er 
bæredygtig, mens det undgås, at de mindste aktører med en lav administrativ kapacitet 
pålægges lovgivningsmæssige byrder og uforholdsmæssige efterlevelsesomkostninger. 
Eftersom tid og digitalisering vil være centrale elementer i nedbringelsen af 
efterlevelsesomkostningerne, bør fritagelsestærsklen imidlertid kun sænkes til 10 MW 
begyndende i 2027. Ændringen foreslås i erkendelse af, at de aktører, der kun har en 
begrænset administrativ kapacitet, vil få lettere ved at overholde kriterierne, hvilket vil hjælpe 
til at gøre dem operationelle.

Ændringsforslag 1231
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra d
EC 2018/2001
Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mellem 
5 og 10 MW indfører medlemsstaterne 
forenklede nationale verifikationsordninger 
for at sikre opfyldelsen af bæredygtigheds- 
og drivhusgasemissionskriterierne i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10."

For anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mellem 
5 og 20 MW indfører medlemsstaterne 
forenklede nationale verifikationsordninger 
for at sikre opfyldelsen af bæredygtigheds- 
og drivhusgasemissionskriterierne i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10."
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Or. en

Begrundelse

Alle nye anlæg på mellem 5 og 20 MW (dvs. inden for kriteriernes anvendelsesområde) bør 
kontrolleres ved hjælp af en forenklet national kontrol. Hovedparten af anvendelsen af 
skovbiomassen sker i store anlæg, der allerede skal overholde bæredygtighedskriterierne. Der 
kan også opnås større miljøeffektivitet gennem en forenklet kontrol, samtidig med at der 
sikres en lavere administrativ byrde for små energiproducerende anlæg. Kommissionen bør 
præcisere, hvad disse forenklede nationale kontrolordninger kan være, dvs. på hvilken måde 
kontrollen bør forenkles.

Ændringsforslag 1232
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mellem 
5 og 10 MW indfører medlemsstaterne 
forenklede nationale verifikationsordninger 
for at sikre opfyldelsen af bæredygtigheds- 
og drivhusgasemissionskriterierne i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10."

For anlæg til produktion af elektricitet, 
opvarmning og køling med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mellem 
5 og 15 MW indfører medlemsstaterne 
forenklede nationale verifikationsordninger 
for at sikre opfyldelsen af bæredygtigheds- 
og drivhusgasemissionskriterierne i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10."

Or. en

Ændringsforslag 1233
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra f
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”På anmodning af en medlemsstat, som 
kan være på grundlag af en anmodning fra 
en økonomisk aktør, undersøger 

På anmodning af en medlemsstat, som kan 
være på grundlag af en anmodning fra en 
økonomisk aktør, undersøger 
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Kommissionen på grundlag af al 
tilgængelig dokumentation, om 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner 
fastsat i artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 
29a, stk. 1 og 2, er opfyldt får så vidt angår 
en kilde til vedvarende brændstoffer og 
genanvendt kulstofbrændsel.

Kommissionen på grundlag af al 
tilgængelig dokumentation, om 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner 
fastsat i artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 
29a, stk. 1 og 2, er opfyldt får så vidt angår 
en kilde til vedvarende brændstoffer, 
kulstoffattige brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra f
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 10 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kan tage vedvarende brændstoffer 
og genanvendt kulstofbrændsel fra denne 
kilde i betragtning med henblik på de i 
artikel 29, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og 
c), omhandlede formål, eller or

a) kan tage vedvarende brændstoffer, 
kulstoffattige brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel fra denne kilde i 
betragtning med henblik på de i artikel 29, 
stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), 
omhandlede formål, eller

Or. en

Ændringsforslag 1235
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra f
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 10 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uanset nærværende artikels stk. 9 
kan kræve, at leverandører af kilden til 
vedvarende brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel, fremlægger yderligere 
dokumentation for overholdelse af disse 

b) uanset nærværende artikels stk. 9 
kan kræve, at leverandører af kilden til 
vedvarende brændstoffer, kulstoffattige 
brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel, fremlægger yderligere 
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bæredygtighedskriterier og kriterier for 
besparelse af drivhusgasemissioner og 
drivhusgasemissionsbesparelsestærskler."

dokumentation for overholdelse af disse 
bæredygtighedskriterier og kriterier for 
besparelse af drivhusgasemissioner og 
drivhusgasemissionsbesparelsestærskler.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f a) g) der indsættes et nyt stk. 11 med 
følgende ordlyd:
“11. For gasformigt brændsel skal der 
ikke ske nogen fysisk sporing af 
molekylerne, når det er indsprøjtet i EU's 
gassystem, som bør betragtes som en 
enkelt logistisk 
facilitet//massebalanceenhed.". 

Or. en

Ændringsforslag 1237
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at økonomiske aktører 
forelægger pålidelige oplysninger om 
overholdelsen af bæredygtighedskriterierne 
og kriterierne for besparelse af 
drivhusgasemissioner i artikel 29, stk. 2-7 
og 10, og artikel 29a, stk. 1 og 2, og at de 
økonomiske aktører efter anmodning stiller 
de data, der blev anvendt til at udarbejde 

(20 a) Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at økonomiske 
aktører forelægger pålidelige oplysninger 
om overholdelsen af 
bæredygtighedskriterierne og kriterierne 
for besparelse af drivhusgasemissioner i 
artikel 29, stk. 2-7 og 10, og artikel 29a, 
stk. 1 og 2, og at de økonomiske aktører 
efter anmodning stiller de data, der blev 
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oplysningerne, til rådighed for den 
relevante medlemsstat.

anvendt til at udarbejde oplysningerne, til 
rådighed for den relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne bør gøre det muligt at 
registrere sådanne oplysninger om 
oprindelsesgarantier, der er udstedt i 
henhold til artikel 19 i dette direktiv, efter 
at de er blevet kontrolleret af relevante 
frivillige eller nationale ordninger, der 
fastsætter standarder for produktion af 
vedvarende brændstoffer og genanvendt 
kulstofbrændsel.
"

Or. en

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

Ændringsforslag 1238
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Artikel 31, stk. 2, 3 og 4, udgår: udgår

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at bevare målingerne på NUTS 2-niveau og ikke tvinge hver enkelt bedrift og 
hver enkelt landbruger til at investere store summer i foranstaltninger på bedriften. Disse 
tvungne investeringer gavner ikke landbrugerne og udgør en unødvendige byrde for disse 
landbrugere på et tidspunkt, hvor støtten under den fælles landbrugspolitik beskæres.

Ændringsforslag 1239
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Artikel 31, stk. 2, 3 og 4, udgår: udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1240
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Artikel 31, stk. 2, 3 og 4, udgår: udgår

Or. en

Begrundelse

(Vi oversætter ikke begrundelser på over 500 anslag) We agree on the fact that the 
elimination of the possibility to calculate GHG reductions on a NUTS II level, leaving as the 
sole option actual calculations on a farm basis, unduly privileges big farm structures over the 
overwhelming European pattern of small and medium –size farms, placing an additional and 
disproportionate administrative burden on farmers. The use of NUTS 2 values for the 
cultivation of biomass leads to a significantly better and more realistic representation of the 
greenhouse gas balance compared to the use of default values at European level. It is 
therefore not clear why the already given level of detail of the greenhouse gas calculation 
should be abandoned at the expense of a more inaccurate procedure. Therefore, it must be 
possible to continue to use region-specific greenhouse gas calculation by using disaggregated 
standard values for biomass cultivation, on the basis of NUTS 2 regions.

Ændringsforslag 1241
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

1. Kommissionen sikrer, at EU’s 
ordning med oprindelsesgarantier udvides 
og indrettes, så det bliver muligt at spore 
flydende og gasformige vedvarende 
brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.
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Or. en

Ændringsforslag 1242
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas 
Glück, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Nicola Beer, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler inden udgangen af 2022.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at have et funktionelt operativt system til EU-databasen så hurtigt som 
muligt.

Ændringsforslag 1243
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer, 
lavkulstofbrændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

Or. en
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Ændringsforslag 1244
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer, 
lavkulstofbrændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

Or. en

Ændringsforslag 1245
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. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1246
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2018/2001
Artikel 31 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore flydende og gasformige 
vedvarende brændstoffer og genanvendte 
kulstofbrændsler.

1. Kommissionen sikrer, at der 
oprettes en EU-database, som gør det 
muligt at spore faste, flydende og 
gasformige vedvarende brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed er afgørende for at sikre bæredygtighed. Det er derfor afgørende, at alle 
vedvarende brændstoffer, der støttes af dette direktiv, spores med denne database for at 
undgå svig. Det oprindelige råmateriale er praktisk taget umuligt at bestemme ud fra 
størstedelen af den faste, flydende og gasformige bioenergi

Ændringsforslag 1247
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt der 
er ydet støtte til produktion af et bestemt 
parti brændstof, og i givet fald fra hvilken 
type støtteordning, skal også indgå i 
databasen.

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
energibæreres bæredygtighedsegenskaber 
i databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt der 
er ydet støtte til produktion af et bestemt 
parti af en energibærer, og i givet fald fra 
hvilken type støtteordning, skal også indgå 
i databasen.

For gasformige brændstoffer, der 
indsprøjtes i det europæiske 
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sammenkoblede gassystem som 
omhandlet i direktiv 2009/73/EF:
a) Kun fysiske ind- og udgange fra 
systemet baseret på de respektive 
transaktioner registreres
b) oplysninger om bæredygtighed, der er 
registreret i oprindelsesgarantien i 
henhold til artikel 19, stk. 7, litra h), 
registreres uafhængigt af de enkelte 
fysiske strømme og de underliggende 
transaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 1248
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt der 
er ydet støtte til produktion af et bestemt 
parti brændstof, og i givet fald fra hvilken 
type støtteordning, skal også indgå i 
databasen.

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt der 
er ydet støtte til produktion af et bestemt 
parti brændstof, og i givet fald fra hvilken 
type støtteordning, skal også indgå i 
databasen.

Hvad angår de gasformige brændstoffer 
betragtes det europæiske sammenkoblede 
gassystem som omhandlet i direktiv 
2009/73/EF som værende et fælles 
massebalancesystem. Oplysninger om 
fysisk indsprøjtning og tilbagetrækning 
fra systemet baseret på de respektive 
transaktioner skal registreres.



AM\1252007DA.docx 29/75 PE729.930v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

EU-databasen sporer transaktionen og ikke molekylets fysiske passage. Indberetning af 
transaktioner kan medføre yderligere administrative byrder, men dette er nødvendigt for at 
sikre gennemsigtigheden og troværdigheden af oprindelsesgarantisystemet over for den 
endelige forbruger og forhindre vildledende påstande.

Ændringsforslag 1249
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a (ny artikel)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt 
der er ydet støtte til produktion af et 
bestemt parti brændstof, og i givet fald fra 
hvilken type støtteordning, skal også 
indgå i databasen.

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet.

For gasformige brændstoffer, der 
indsprøjtes i det europæiske 
sammenkoblede gassystem som 
omhandlet i direktiv 209/73/EF:
a) Kun fysiske ind- og udgange fra 
systemet baseret på de respektive 
transaktioner registreres
b) oplysninger om bæredygtighed, der er 
registreret i oprindelsesgarantien i 
henhold til artikel 19, stk. 7, litra h), 
registreres uafhængigt af de enkelte 
fysiske strømme og de underliggende 
transaktioner.
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Or. en

Begrundelse

Medlovgiverne bør revurdere merværdien af at anvende EU-databasen for gasformige 
brændstoffer og overveje at udelukke sådanne brændstoffer fra dens anvendelsesområde. 
Sagen er den, ifølge RED II kan certificering af gasser ske via oprindelsesgaranti- og 
bæredygtighedscertificeringsordningerne, og derfor kan anvendelsen af et andet redskab 
såsom EU-databasen synes at være overflødig. Hvis medlovgiverne imidlertid mener, at det er 
afgørende nødvendigt at anvende en sådan database til gasser, bør den foreslåede artikel 31a 
præciseres yderligere og tilpasses det indre gasmarkeds funktion i overensstemmelse med 
nedenstående anbefalinger.

Ændringsforslag 1250
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2018/2001
Artikel 31a(ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt der 
er ydet støtte til produktion af et bestemt 
parti brændstof, og i givet fald fra hvilken 
type støtteordning, skal også indgå i 
databasen.

2. Medlemsstaterne pålægger de 
pågældende økonomiske aktører rettidigt at 
indlæse nøjagtige oplysninger om 
gennemførte transaktioner og disse 
brændstoffers bæredygtighedsegenskaber i 
databasen, herunder deres råmateriale og 
dets oprindelse, deres 
drivhusgasemissioner for hele deres 
livscyklus fra produktionsstedet til den 
brændstofleverandør, der markedsfører 
brændstoffet. Oplysninger om, hvorvidt der 
er ydet støtte til produktion af et bestemt 
parti brændstof, og i givet fald fra hvilken 
type støtteordning, skal også indgå i 
databasen.

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige råmateriale og dets oprindelse er vigtige faktorer for bæredygtighed og bør 
medtages.
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Ændringsforslag 1251
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt for at forbedre 
sporbarheden af data i hele 
forsyningskæden, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 35 med henblik på yderligere at 
udvide omfanget af de oplysninger, der 
skal medtages i EU-databasen, til at 
omfatte relevante data fra produktions- 
eller indsamlingsstedet for de råvarer, der 
anvendes til brændstofproduktionen.

Hvor det er hensigtsmæssigt for at forbedre 
sporbarheden af data i hele 
forsyningskæden, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 35 med henblik på yderligere at 
udvide omfanget af de oplysninger, der 
skal medtages i EU-databasen, til at 
omfatte relevante data fra produktions- 
eller indsamlingsstedet for de råvarer, der 
anvendes til brændstofproduktionen. For 
gasformige brændstoffer, der tilføres det 
europæiske gasnet, bør EU's gassystem 
betragtes som en enkelt logistisk facilitet, 
og for at undgå tvivl bør der ikke være 
nogen fysisk sporing af molekyler i nettet.
Uanset stk. 2 bør de økonomiske aktører 
for gasformige biomassebrændsler og 
gasformige vedvarende brændstoffer, der 
ikke er af biologisk oprindelse, og som 
indsprøjtes i gassystemet, indføre 
oplysninger om de gennemførte 
transaktioner og brændstoffernes 
bæredygtighedskarakteristika frem til 
indsprøjtningspunktet, hvor 
massebalancesporbarhedssystemet vil 
blive erstattet af et bogførings- og 
erstatningssystem som omhandlet i 
artikel 30, stk. 1a). Oplysningerne om 
annullering af certifikater ved de endelige 
forbrugssteder bør registreres i EU-
databasen og betragtes som den endelige 
sending for de indleverede mængder.

Or. en
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Begrundelse

Det skal præciseres, at massebalancemetoden ikke finder anvendelse inden for gasnettet, og 
oprindelsesorganisationernes rolle med hensyn til at tilvejebringe et middel til registrering af 
bæredygtighedsoplysninger skal styrkes.

Ændringsforslag 1252
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er udstedt 
oprindelsesgarantier for produktion af et 
parti vedvarende gasser, sikrer 
medlemsstaterne, at disse 
oprindelsesgarantier annulleres, inden 
sendingen af vedvarende gas kan 
registreres i databasen.

4. Hvis der er udstedt 
oprindelsesgarantier for produktion af et 
parti vedvarende gasser, sikrer 
medlemsstaterne, at disse 
oprindelsesgarantier registreres i 
databasen som et bevis på 
bæredygtigheden af det relaterede parti og 
annulleres efter at partiet er trukket 
tilbage fra det europæiske 
sammenkoblede gassystem.

Or. en

Begrundelse

Medlovgiverne bør revurdere merværdien af at anvende EU-databasen for gasformige 
brændstoffer og overveje at udelukke sådanne brændstoffer fra dens anvendelsesområde. 
Sagen er den, ifølge RED II kan certificering af gasser ske via oprindelsesgaranti- og 
bæredygtighedscertificeringsordningerne, og derfor kan anvendelsen af et andet redskab 
såsom EU-databasen synes at være overflødig. Hvis medlovgiverne imidlertid mener, at det er 
afgørende nødvendigt at anvende en sådan database til gasser, bør den foreslåede artikel 31a 
præciseres yderligere og tilpasses det indre gasmarkeds funktion i overensstemmelse med 
nedenstående anbefalinger.

Ændringsforslag 1253
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Bart Groothuis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
DIREKTIV (EU) 2018/2001
Artikel 31 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er udstedt 
oprindelsesgarantier for produktion af et 
parti vedvarende gasser, sikrer 
medlemsstaterne, at disse 
oprindelsesgarantier annulleres, inden 
sendingen af vedvarende gas kan 
registreres i databasen.

4. Hvis der er udstedt 
oprindelsesgarantier for produktion af et 
parti vedvarende gasser, sikrer 
medlemsstaterne, at disse 
oprindelsesgarantier registreres i 
databasen og annulleres efter at sendingen 
af vedvarende gas partiet er trukket tilbage 
fra det europæiske sammenkoblede 
gassystem.

Or. en

Begrundelse

For at øge produktionen af biomethan til 35 mia. kubikmeter og øge modstandsdygtigheden i 
energisystemet i hele EU i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse COM (2022) 
108 final skal det indre marked for vedvarende gasser sikre de økonomiske aktører 
fleksibilitet, gennemførlighed og operabilitet.

Ændringsforslag 1254
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er udstedt 
oprindelsesgarantier for produktion af et 
parti vedvarende gasser, sikrer 
medlemsstaterne, at disse 
oprindelsesgarantier annulleres, inden 
sendingen af vedvarende gas kan 
registreres i databasen.

4. Hvis der er udstedt 
oprindelsesgarantier for produktion af et 
parti vedvarende gasser, sikrer 
medlemsstaterne, at disse 
oprindelsesgarantier annulleres efter at 
sendingen af partiet af vedvarende gas 
partiet er trukket tilbage fra det 
europæiske sammenkoblede gassystem.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre oprindelsesgarantiens iboende værdi og udvikle et marked for 
oprindelsesgarantier er det nødvendigt at annullere oprindelsesgarantierne efter sendingen. 
Ved at gøre dette vil det bevare oprindelsesgarantiens værdi og gøre det muligt for de 
endelige forbrugere at påberåbe sig bæredygtighedskarakteristika.

Ændringsforslag 1255
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
nøjagtigheden og fuldstændigheden af de 
oplysninger, som de økonomiske aktører 
indlæser i databasen, kontrolleres, f.eks. 
ved hjælp af frivillige eller nationale 
ordninger.

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
nøjagtigheden og fuldstændigheden af de 
oplysninger, som de økonomiske aktører 
indlæser i databasen, kontrolleres, f.eks. 
ved hjælp af frivillige eller nationale 
ordninger eller systemer for 
oprindelsesgaranti.

Or. en

Begrundelse

Medlovgiverne bør revurdere merværdien af at anvende EU-databasen for gasformige 
brændstoffer og overveje at udelukke sådanne brændstoffer fra dens anvendelsesområde. 
Sagen er den, ifølge RED II kan certificering af gasser ske via oprindelsesgaranti- og 
bæredygtighedscertificeringsordningerne, og derfor kan anvendelsen af et andet redskab 
såsom EU-databasen synes at være overflødig. Hvis medlovgiverne imidlertid mener, at det er 
afgørende nødvendigt at anvende en sådan database til gasser, bør den foreslåede artikel 31a 
præciseres yderligere og tilpasses det indre gasmarkeds funktion i overensstemmelse med 
nedenstående anbefalinger.

Ændringsforslag 1256
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
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Direktiv 2018/2001
Artikel 31 a (ny) – stk. 5 (a nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Databasen vil blive gjort offentligt 
tilgængelig på en åben, gennemsigtig og 
brugervenlig måde og vil blive ajourført.
Kommissionen offentliggør årlige 
rapporter til offentligheden om de 
oplysninger, der indberettes i EU-
databasen, herunder mængderne, den 
geografiske oprindelse og 
råmaterialetypen af biobrændstoffer, 
flydende biobrændsler og 
biomassebrændsler pr. 
brændstofleverandør og pr. medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Nem adgang og brugervenlighed er afgørende for databasens læsbarhed og for dens 
gennemsigtighed. I de fleste medlemsstater har forbrugerne ingen mulighed for at vide, hvilke 
typer bioenergi de bruger. De ved ikke, at de fylder palmebaseret biodiesel på deres biler, 
eller hvad sammensætningen er af det brændstof, de bruger. Gennemsigtighed er kernen i 
bæredygtighed og afgørende for at sikre, at forbrugerne kan træffe de rette energivalg.

Ændringsforslag 1257
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 29a, stk. 3, artikel 26, stk. 2, fjerde 
afsnit, artikel 26, stk. 2, femte afsnit, 
artikel 27, stk. 1, andet afsnit, artikel 27, 
stk. 3, fjerde afsnit, artikel 28, stk. 5, 
artikel 28, stk. 6, andet afsnit, artikel 31, 
stk. 5, andet afsnit, og artikel 31a, stk. 2, 
andet afsnit, tillægges Kommissionen for 

"Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, andet afsnit, 
artikel 29a, stk. 3, artikel 26, stk. 2, fjerde 
afsnit, artikel 26, stk. 2, femte afsnit, 
artikel 27, stk. 1, andet afsnit, artikel 27, 
stk. 3, fjerde afsnit, artikel 28, stk. 5, 
artikel 28, stk. 6, andet afsnit, artikel 31, 
stk. 5, andet afsnit, og artikel 31a, stk. 2, 
andet afsnit, tillægges Kommissionen for 
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en periode på fem år fra [dette 
ændringsdirektivs ikrafttræden]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode."

en periode på fem år fra [dette 
ændringsdirektivs ikrafttræden]. I 
overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, 
vedtager Kommissionen en delegeret 
retsakt om ændring af bilag III i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
og tekniske udvikling senest det første år 
efter [ikrafttrædelsen]. I 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 5, 
vedtager Kommissionen en delegeret 
retsakt om ændring af bilag V og VI ved 
at tilføje eller revidere standardværdier 
for produktionsveje inden for det første år 
efter [ikrafttrædelsen]. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af femårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

Or. en

Begrundelse

Det reviderede direktiv om vedvarende energi bør anerkende den vigtige rolle, som 
vedvarende flydende og gasformige brændstoffer såsom vedvarende LPG og rDME kan spille 
med hensyn til at nå målene i den europæiske grønne pagt. Det er derfor afgørende, at rLPG 
og rDME indgår i den omfattende terminologi for vedvarende brændstoffer, og at bilagene 
ændres for at afspejle den teknologiske situation med hensyn til energiindholdet i 
brændstoffer og produktionsveje. Ved at medtage denne ændring har Kommissionen mandat 
til at revidere bilag III, V og VI inden for det første år efter direktivets ikrafttræden.

Ændringsforslag 1258
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen Grošelj

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
DIREKTIV (EU) 2018/2001
Betragtning (90)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Vedvarende flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er vigtige for at øge 

Vedvarende flydende eller gasformige 
transportbrændstoffer, der ikke er af 
biologisk oprindelse, er vigtige for at øge 
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andelen af vedvarende energi i sektorer, 
der forventes at være afhængige af 
flydende brændstoffer på lang sigt. For at 
sikre, at vedvarende brændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, bidrager til 
reduktion af drivhusgasemissioner, bør den 
elektricitet, der anvendes til 
brændstofproduktionen, være af 
vedvarende oprindelse. Kommissionen bør 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
udarbejde en pålidelig EU-metode, hvor 
sådan elektricitet tages fra nettet. Den 
metode bør sikre, at der er tidsmæssig og 
geografisk sammenhæng mellem den 
elproduktionsenhed, som producenten har 
en bilateral VE-elkøbsaftale med, og 
brændstofproduktionen. For eksempel 
kan vedvarende brændstoffer, der ikke er 
af biologisk oprindelse, ikke betragtes som 
fuldt ud vedvarende, hvis de produceres 
på et tidspunkt, hvor den enhed til 
vedvarende energiproduktion, som er 
omfattet af kontrakten, ikke producerer 
elektricitet. Et andet eksempel er 
overbelastning af elnettet, hvor 
brændstoffer kun kan betragtes som fuldt 
ud vedvarende, hvis både elproduktions- 
og brændstofproduktionsanlægget er 
beliggende på samme side for så vidt 
angår overbelastningen. Desuden bør der 
være et element af additionalitet, hvilket 
betyder, at brændstofproducenten 
bidrager til udbredelsen eller 
finansieringen af vedvarende energi.

andelen af vedvarende energi i sektorer, 
der forventes at være afhængige af 
flydende brændstoffer på lang sigt. For at 
sikre, at vedvarende brændstoffer, der ikke 
er af biologisk oprindelse, bidrager til 
reduktion af drivhusgasemissioner, bør den 
elektricitet, der anvendes til 
brændstofproduktionen, være af 
vedvarende oprindelse. En pålidelig EU-
metode, hvor sådan elektricitet tages fra 
nettet. Den metode bør sikre, at den 
elproduktionsenhed, der anvendes til 
produktion af brint, er af vedvarende 
oprindelse på en måde, der forhindrer 
dobbelttælling, f.eks. ved hjælp af 
oprindelsesgarantier.

"

Or. en

(DIREKTIV (EU) 2018/2001)

Begrundelse

Brint fra vedvarende energikilder er f.eks. ikke konkurrencedygtig i forhold til traditionel 
brint fra fossile brændstoffer, og det er derfor vigtigt ikke at lægge store administrative 
byrder på produktionen af vedvarende brint.

Ændringsforslag 1259
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 1, sektion 2, litra b), underpunkt b)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

b) Fra den 31. december 2026, og uden at 
det berører forpligtelserne i første afsnit, 
yder medlemsstaterne ikke støtte til 
produktion af elektricitet fra skovbiomasse 
i rent elproducerende anlæg, medmindre 
den pågældende elektricitet opfylder 
mindst en af følgende betingelser:

”b) Fra den 31. december 2026, og uden at 
det berører forpligtelserne i første afsnit, 
yder medlemsstaterne ikke støtte til 
produktion af elektricitet fra skovbiomasse 
i rent elproducerende anlæg, medmindre 
den pågældende elektricitet opfylder 
mindst en af følgende betingelser:

(i) den fremstilles i en region, der er 
identificeret i en territorial plan for 
retfærdig omstilling, der er godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2021/... om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling på grund af dens 
afhængighed af faste fossile brændstoffer, 
og opfylder de relevante krav i artikel 29, 
stk. 11

(i) den fremstilles i en region, der er 
identificeret i en territorial plan for 
retfærdig omstilling, der er godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2021/... om oprettelse af Fonden for 
Retfærdig Omstilling på grund af dens 
afhængighed af faste fossile brændstoffer, 
og opfylder de relevante krav i artikel 29, 
stk. 11

(ii) den fremstilles ved anvendelse af CO2-
opsamling og -lagring fra biomasse og 
opfylder kravene i artikel 29, stk. 11, andet 
afsnit.

(ii) den fremstilles ved anvendelse af CO2-
opsamling og -lagring fra biomasse og 
opfylder kravene i artikel 29, stk. 11, andet 
afsnit.

(iii) Det produceres på anlæg, der allerede 
er i drift på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og for hvilke ændringer i 
retning af kraftvarmeproduktion ikke er 
mulige på grund af manglende 
infrastruktur eller efterspørgselsforhold, 
der gør dem økonomisk levedygtige, eller 
fordi de befinder sig i områder med 
kompleks industriel krise eller i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikkerne. Under alle 
omstændigheder skal anlæggene 
overholde de netto-
energieffektivitetsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker (BAT-AEEL'er) som defineret i 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
(EU) 2017/1442 (1).
"
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Or. en

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

Ændringsforslag 1260
Tsvetelina Penkova, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2, stk. 1, ændres således:
"energi fra vedvarende energikilder" eller 
"vedvarende energi": energi fra 
vedvarende ikkefossile kilder, dvs. i form 
af vindkraft, solenergi (solvarme og 
solceller) og geotermisk energi, 
omgivende energi, tidevands-, bølge- og 
andre former for havenergi, , energi 
udvundet af oxiderede svovlbrinter fra 
havet, vandkraft, biomasse, gas fra 
deponeringsanlæg, gas fra 
spildevandsanlæg og biogas

Or. en

Begrundelse

Dette er en ny form for udvinding af energi fra visse havdybder ved hjælp af oxidation af 
marine hydrogensulfider. Det kan anvendes til produktion af brint og elektricitet.

Ændringsforslag 1261
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”træbiomasse" omfatter både primær og 
sekundær træbiomasse

Or. en
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Begrundelse

Den definition, der her indføres, følger logisk af ændringerne i artikel 3.

Ændringsforslag 1262
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Artikel 2
Nr. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

”energi fra vedvarende energikilder” eller 
”vedvarende energi” : energi fra 
vedvarende ikkefossile kilder, dvs. i form 
af vindkraft, solenergi (solvarme og 
solceller) og geotermisk energi, omgivende 
energi, tidevands-, bølge- og andre former 
for havenergi, vandkraft, biomasse, gas fra 
deponeringsanlæg, gas fra 
spildevandsanlæg og biogas

”energi fra vedvarende energikilder” eller 
”vedvarende energi” : energi fra 
vedvarende ikkefossile kilder, dvs. i form 
af vindkraft, solenergi (solvarme og 
solceller) og geotermisk energi, omgivende 
energi, tidevands-, bølge- og andre former 
for havenergi, vandkraft, osmotisk energi, 
biomasse, gas fra deponeringsanlæg, gas 
fra spildevandsanlæg og biogas

"

Or. en

(32018L2001)

Ændringsforslag 1263
Emma Wiesner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a
Forordring (EU) 2018/1999
Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "Unionens 2030-mål for energi og 
klima": det EU-dækkende bindende mål, 
der skal nås senest i 2030, om en reduktion 
i Unionens egne drivhusgasemissioner for 
hele økonomien på mindst 40 % i forhold 
til 1990, Unionens bindende mål for 
vedvarende energi i 2030 i henhold til 
artikel 3 i direktiv (EU) 2018/2001, det 

(11) "Unionens 2030-mål for energi og 
klima": det EU-dækkende bindende mål, 
der skal nås senest i 2030, om en reduktion 
i Unionens egne drivhusgasemissioner for 
hele økonomien på mindst 40 % i forhold 
til 1990, Unionens bindende mål for 
vedvarende energi i 2030 i henhold til 
artikel 3 i direktiv (EU) 2018/2001, det 
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overordnede mål på EU-plan om, at 
energieffektiviteten i 2030 skal være 
forbedret med mindst 32,5 %, og målet om, 
at 15 % af elnettet skal være sammenkoblet 
i 2030, samt eventuelle andre mål i denne 
henseende for 2030, der vedtages senere af 
Det Europæiske Råd eller af Europa-
Parlamentet og af Rådet"

overordnede mål på EU-plan om, at 
energieffektiviteten i 2030 skal være 
forbedret med mindst 32,5 %, og målet om, 
at 30 % af elnettet skal være sammenkoblet 
i 2030, samt eventuelle andre mål i denne 
henseende for 2030, der vedtages senere af 
Det Europæiske Råd eller af Europa-
Parlamentet og af Rådet"

Or. en

Ændringsforslag 1264
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Forordning (EU) 2019/943
Artikel 55 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 2a
Artikel 2a

Ændring af forordning (EU) 2019/943
b) lette integrationen af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet 
såsom energilagring

Artikel 55, stk. 1, litra b), affattes således:

b) at lette integrationen af vedvarende 
energikilder, decentral produktion og 
andre ressourcer, der er integreret i 
distributionsnettet, såsom energilagring, 
fjernvarmesystemer med lav til middel 
temperatur og fjernvarme og fjernkøling 
fra vedvarende energikilder eller 
opvarmnings- og kølingssystemer baseret 
på vedvarende energikilder som beskrevet 
i artikel 2 i [det ændrede direktiv 
2018/2001/EF] ".
"

Or. en

(Forordning 2019/943, CELEX 32019R0943, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943)



PE729.930v01-00 42/75 AM\1252007DA.docx

DA

Ændringsforslag 1265
Sira Rego

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Forordning (EU) 2019/943
Artikel 55 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 2a
Ændring af forordning (EU) 2019/943

I forordning (EU) nr. 2019/943 affattes 
artikel 55, stk. 1, litra b), således:

b) lette integrationen af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

”b) lette integrationen af vedvarende 
energikilder, decentral produktion og 
andre ressourcer, der er integreret i 
distributionsnettet, såsom energilagring, 
fjernvarmesystemer med lav til middel 
temperatur og fjernvarme og fjernkøling 
fra vedvarende energikilder eller 
opvarmnings- og kølingssystemer baseret 
på vedvarende energikilder som beskrevet 
i artikel 2 i direktiv 2018/2001/EF.
"

Or. en

(32019R0943)

Ændringsforslag 1266
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) 2a) I artikel 3 affattes stk. 3 
således: 
'3. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne garanterer, at der 
markedsføres benzin med et maksimalt 
oxygenindhold på 2,7 % og et maksimalt 
ethanolindhold på 5 % indtil 2013 og kan 
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kræve, at denne form for benzin 
markedsføres i en længere periode, hvis 
det anses for nødvendigt. De vil også 
kræve, at leverandørerne sikrer en gradvis 
markedsføring af benzin med et 
ethanolindhold på over 5 %, der opfylder 
specifikationerne i bilag II. 
Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
har adgang til tilstrækkelige oplysninger 
vedrørende indholdet af biobrændstof i 
benzin og navnlig om rigtig brug af 
forskellige benzinblandinger.”

Or. en

Ændringsforslag 1267
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1, andet afsnit, affattes 
således:

udgår

‘
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne sikrer, at der 
markedsføres diesel med et indhold af 
fedtsyremethylestere (FAME) på op til 
7 %.
’

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af obligatorisk iblanding af biobrændstoffer – inklusive FAME – har bidraget til 
at stabilisere markedssituationen for mange markafgrøder. Indtægterne fra salg af afgrøder 
til fremstilling af biobrændstoffer er vigtige for mange landbrugere og giver dem mulighed 
for at overleve økonomisk og fortsat ansætte arbejdskraft året rundt.
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Ændringsforslag 1268
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne sikrer, at der markedsføres 
diesel med et indhold af 
fedtsyremethylestere (FAME) på op til 
7 %."

"Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne sikrer, at der markedsføres 
diesel med et indhold af 
fedtsyremethylestere (FAME) på op til 7 % 
i en overgangsperiode på 5 år.

Uanset kravene i bilag II kan 
medlemsstaterne tillade markedsføring af 
diesel med et indhold af 
fedtsyremethylestere (FAME) på over 10 
%.
Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
informeres fyldestgørende om indholdet 
af biobrændstoffer, navnlig FAME, i 
dieselolie.
Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne sikrer, at der 
markedsføres benzin med et 
minimumsindhold af ilt på 2,7 % m/m 
eller et minimumsindhold af ethanol på 
5 % v/v. De sikrer, at forbrugerne 
modtager tilstrækkelige oplysninger 
vedrørende indholdet af biobrændstof i 
benzin og navnlig om hensigtsmæssig 
brug af forskellige benzinblandinger.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af en B7-beskyttelsesgrad accepteres, men kun obligatorisk i en 
overgangsperiode på 5 år. I direktivet om brændstofkvalitet genindføres henvisningen til, at 
medlemsstaterne kan gå over B7-dieselkvaliteten, og indføre højere blandinger, hvis de 
vælger at gøre det.

Ændringsforslag 1269
Maria Spyraki



AM\1252007DA.docx 45/75 PE729.930v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Artikel 3 stk. 1 nr. 3 litra a
Artikel 3 stk. 1 nr. 3 litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Medlemsstaterne kræver, at 
leverandørerne sikrer, at der markedsføres 
diesel med et indhold af 
fedtsyremethylestere (FAME) på op til 
7 %."

Medlemsstaterne kan tillade 
markedsføring af diesel med et indhold af 
fedtsyremethylester (FAME) på over 7 %. 
Indtil den 1. januar 2028 kan 
medlemsstaterne kræve, at leverandørerne 
sikrer, at der markedsføres diesel med et 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME) 
på op til 7 %.

Or. en

Ændringsforslag 1270
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 98/70/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at leverandørerne 
sikrer, at der markedsføres diesel med et 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME) 
på op til 7 %.

Medlemsstaterne kræver, at leverandørerne 
sikrer, at der markedsføres diesel med et 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME) 
på op til 7 % og progressiv markedsføring 
af diesel med et indhold på mere end 7 %, 
der opfylder specifikationerne i Bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 1271
Eva Maydell

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) Medlemsstaterne vedtager det 
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fælles europæiske energidataområde, en 
ramme, der er afledt heraf, eller 
tilsvarende nationale initiativer, der er 
forbundet hermed som datalager eller 
clearingcentral for data fra anlæg for 
vedvarende energi, der indsamles i 
henhold til artikel 18 (stk. 3).

Or. en

Ændringsforslag 1272
Ivan David

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Artikel 7a til 7e udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af obligatorisk iblanding af biobrændstoffer har bidraget til at stabilisere 
markedssituationen for mange markafgrøder. Indtægterne fra salg af afgrøder til fremstilling 
af biobrændstoffer er vigtige for mange landbrugere og giver dem mulighed for at overleve 
økonomisk og fortsat ansætte arbejdskraft året rundt.

Ændringsforslag 1273
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Bilag I, II, IV og V ændres i 
overensstemmelse med bilag I til 
nærværende direktiv.

(6) Bilag I, II, IV og V ændres i 
overensstemmelse med bilag II til 
nærværende direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Ændringerne af bilagene findes i bilag II.

Ændringsforslag 1274
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – nr. 1
Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I bilag slettes den sidste række i 
tabellen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1275
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 2
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag Ia

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Følgende indsættes som bilag 1a: udgår
‘
BILAG 1a
NATIONALE OPVARMNINGS- OG 
KØLINGSBIDRAG TIL ANDELEN AF 
ENERGI FRA VEDVARENDE 
ENERGIKILDER I ENDELIGT 
BRUTTOENERGIFORBRUG I 2020-
2030
[...]
ugyldig
’
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Or. en

Ændringsforslag 1276
Ville Niinistö

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag Ib (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2 a) Som bilag Ib indsættes:

Or. en

Ændringsforslag 1277
Ville Niinistö

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag Ib (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Nationale overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede 
endelige energiforbrug i 20301

A. Bindende nationale overordnede mål

Andelen af energi fra 
vedvarende 
energikilder i det 
endelige 
bruttoenergiforbrug i 
2005 (S2005)

Mål for andelen af energi 
fra vedvarende 
energikilder i det 
endelige 
bruttoenergiforbrug i 
2020 (S2020)

Mål for andelen af 
energi fra vedvarende 
energikilder i det 
udvidede endelige 
energiforbrug i 2030 
(S2030)

Belgien 2,2 % 13 % 47 %

Bulgarien 9,4 % 16 % 55 %

1 For at de nationale mål i dette bilag kan nås, understreges det, at Unionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse anerkender, at der fortsat er behov 
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Tjekkiet 6,1 % 13 % 52 %

Danmark 17,0 % 30 % 65 %

Tyskland 5,8 % 18 % 58 %

Estland 18,0 % 25 % 68 %

Irland 3,1 % 16 % 57 %

Grækenland 6,9 % 18 % 55 %

Spanien 8,7 % 20 % 53 %

Frankrig 10,3 % 23 % 54 %

ð Kroatien ï ð 12,6% ï ð 20% ï 62 %

Italien 5,2 % 17 % 50 %

Cypern 2,9 % 13 % 57 %

Letland 32,6 % 40 % 68 %

Litauen 15,0 % 23 % 68 %

Luxembourg 0,9 % 11 % 47 %

Ungarn 4,3 % 13 % 61 %

Malta 0,0 % 10 % 50 %

Nederlanden
e 2,4 %

14 %
47 %

Østrig 23,3 % 34 % 61 %

Polen 7,2 % 15 % 65 %

Portugal 20,5 % 31 % 53 %

Rumænien 17,8 % 24 % 55 %

Slovenien 16,0 % 25 % 62 %

Slovakiet 6,7 % 14 % 52 %

Finland 28,5 % 38 % 75 %

Sverige 39,8 % 49 % 65 %

for nationale støtteordninger til fremme af energi fra vedvarende energikilder.
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Or. en

Ændringsforslag 1278
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENERGIINDHOLDET I 
BRÆNDSTOFFER

ENERGIINDHOLDET I 
BRÆNDSTOFFER

Bilag III ændres ved, at følgende 
brændstoffer tilføjes:
Brændstof — Energiindhold efter vægt — 
Energiindhold i volumen
BRÆNDSTOFFER FRA BIOMASSE 
OG/ELLER FRA FORARBEJDNING 
AF BIOMASSE
[Biopropan]
Biobutan — 45-27
BRÆNDSTOFFER FRA 
VEDVARENDE ENERGIKILDER, SOM 
KAN FREMSTILLES AF 
FORSKELLIGE VEDVARENDE 
ENERGIKILDER, HERUNDER 
BIOMASSE
Propan fra vedvarende energikilder - 46 - 
24
Butan fra vedvarende energikilder - 45 - 
27

Or. en

Begrundelse

Det bør nævnes i bilag III, at vedvarende LPG kan fremstilles af biomasse og vedvarende 
energikilder. Dette betyder, at biobutan også bør medtages ved siden af biopropan, hvor dens 
energiindhold er specificeret i vægt og volumen. Dette vil også gælde for propan og butan fra 
vedvarende energikilder, ligesom det er tilfældet for brint i det reviderede forslag.
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Ændringsforslag 1279
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 – nr. 4 – litra d
Direktiv 2001/2018
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Installatører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, systemer til 
overfladenær udnyttelse af geotermisk 
energi, solcelleanlæg og solvarmeanlæg 
skal være certificeret af et anerkendt 
uddannelsesprogram eller uddannelsessted.

2. Installatører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, systemer til 
overfladenær udnyttelse af geotermisk 
energi, solcelleanlæg og solvarmeanlæg, 
husholdningsbatterier, termisk lagring og 
ladestationer til elektriske køretøjer skal 
være certificeret af et anerkendt 
uddannelsesprogram eller uddannelsessted.

Or. en

Begrundelse

Indirekte knyttet til ændringer til artikel 18.

Ændringsforslag 1280
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 4 – litra d
Direktiv 2001/2018
Bilag V – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uddannelsessteder og -programmer 
anerkendes af medlemsstaterne eller de 
administrative organer, de udpeger. Det 
anerkendende organ skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god 
dækning både regionalt og nationalt.

3. Uddannelsessteder og -programmer 
anerkendes af medlemsstaterne eller de 
administrative organer, de udpeger. Det 
anerkendende organ skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelses-, opkvalificerings- og 
omskolingsprogrammer, som er af høj 
kvalitet, er inkluderende og har god 
dækning både regionalt og nationalt.

Or. en
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Ændringsforslag 1281
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2001/2018
Bilag V – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Uddannelseskurset skal afsluttes med 
aflæggelse af en prøve med henblik på 
udstedelse af et certifikat eller et 
kvalifikationsbevis. Prøven skal omfatte en 
praktisk vurdering af, om kedler og ovne til 
biomasse, varmepumpeanlæg, systemer til 
overfladenær udnyttelse af geotermisk 
energi, solcelleanlæg eller solvarmeanlæg 
er korrekt installeret.

(4a) Uddannelseskurset skal afsluttes 
med aflæggelse af en prøve med henblik på 
udstedelse af et certifikat og et 
kvalifikationsbevis. Prøven skal omfatte en 
praktisk vurdering af, om kedler og ovne til 
biomasse, varmepumpeanlæg, systemer til 
overfladenær udnyttelse af geotermisk 
energi, solcelleanlæg og solvarmeanlæg, 
husholdningsbatterier, termisk lagring 
eller ladestationer til elektriske køretøjer 
er korrekt installeret.

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Ændringsforslag 1282
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag V – del C– nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne, eec, indgår 
emissioner fra følgende: selve udvindings- 
eller dyrkningsprocessen; indsamlingen, 
tørringen og lagringen af råmaterialerne; 
selve forarbejdningen, svind og lækager; 
fremstillingen af kemikalier eller 
produkter, der benyttes ved udvindingen 

5. I emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne, eec, indgår 
emissioner fra følgende: selve udvindings- 
eller dyrkningsprocessen; indsamlingen, 
tørringen og lagringen af råmaterialerne; 
selve forarbejdningen, svind og lækager; 
fremstillingen af kemikalier eller 
produkter, der benyttes ved udvindingen 
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eller dyrkningen. Opsamling af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Hvis de foreligger, anvendes de 
disaggregerede standardværdier for N2O-
emissioner fra jord som fastsat i del D ved 
beregningen. Det er tilladt at beregne 
gennemsnit på grundlag af lokal 
landbrugspraksis ud fra data om grupper af 
landbrug som et alternativ til brugen af 
faktiske værdier.

eller dyrkningen. Opsamling af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Som et alternativ til anvendelsen af reelle 
værdier kan skøn over emissioner fra 
dyrkning af biomasse fra landbruget 
foretages på grundlag af regionale 
gennemsnit af emissioner fra dyrkning, 
som indgår i de rapporter, der er 
omhandlet i artikel 31, afsnit 4, eller fra 
oplysninger om disaggregerede 
standardværdier for emissioner fra 
dyrkning i dette bilag. Det er også tilladt at 
beregne gennemsnit på grundlag af lokal 
landbrugspraksis ud fra data om grupper af 
landbrug som et alternativ til brugen af 
faktiske værdier.

Or. en

Ændringsforslag 1283
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Punkt 15 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 1284
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
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Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne, eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D. Hvis 
der er tale om brændstoffer produceret i 
raffinaderier, i andre tilfælde end 
kombinationen af forarbejdningsanlæg 
med kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være 
raffinaderiet.

Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt.

Or. en

Begrundelse

Når anvendelsesområdet for de sektorer, der skal dekarboniseres, udvides (f.eks. luftfart), 
elimineres dobbelttællingen i bilag IX, og som følge af den naturlige udvikling over tid vil alle 
processer ende med at være modne, og et loft for deres output er ikke i overensstemmelse med 
en højere og mere prismæssigt overkommelig dekarboniseringsambition. Det ubetingede loft 
på 1,7 % pr. energi i bilag IX, del B, er derfor ikke længere berettiget og bør fjernes. Kun 
aspekter vedrørende råstoffers bæredygtighed bør betragtes som et differentieringskriterium 
og ikke som teknologisk modenhed.
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Ændringsforslag 1285
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag V – del C – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan 
skal alle biprodukter, der ikke er omfattet 
af punkt 7, tages med ved beregningen. 
Der allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne, eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D. Hvis 
der er tale om brændstoffer produceret i 
raffinaderier, i andre tilfælde end 
kombinationen af forarbejdningsanlæg med 
kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler skal alle 
biprodukter tages med ved beregningen. 
Der allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Hvis der er tale om brændstoffer 
produceret i raffinaderier, i andre tilfælde 
end kombinationen af forarbejdningsanlæg 
med kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være 
raffinaderiet."
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varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være 
raffinaderiet."

Or. en

Ændringsforslag 1286
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Nicola Beer, Nicola 
Danti

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra c
EC 2018/2001
Bilag V – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Hvis der er tale om brændstoffer 
produceret i raffinaderier, i andre tilfælde 
end kombinationen af forarbejdningsanlæg 
med kedelanlæg eller 
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fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne, eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D. Hvis 
der er tale om brændstoffer produceret i 
raffinaderier, i andre tilfælde end 
kombinationen af forarbejdningsanlæg med 
kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være 
raffinaderiet."

kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være raffinaderiet.

Or. en

Begrundelse

Sustainable biofuels and bioliquids need a broad feedstock pool and they should not be 
unnecessarily restrict. The approach proposed by Commission would risk the cost-efficiency 
of the climate action. This why the new GHG emission calculation rule for residues that are 
not included in Annex IX and fit for use in the food and feed market should be deleted. This is 
a totally new requirement for GHG-calculation rules and changes the established definition 
of residue as defined in Article 2(43) of RED II and main principles of GHG-calculation. 
Neither was this proposed change submitted to public consultation or impact assessment and 
it does not seem to be based on any particular study or assesments, as these kind of 
substantial amendments to annexes should be.

Ændringsforslag 1287
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
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emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne, eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D. Hvis 
der er tale om brændstoffer produceret i 
raffinaderier, i andre tilfælde end 
kombinationen af forarbejdningsanlæg med 
kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være 
raffinaderiet."

emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Hvis der er tale om brændstoffer 
produceret i raffinaderier, i andre tilfælde 
end kombinationen af forarbejdningsanlæg 
med kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være raffinaderiet.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige biobrændstoffer og flydende biobrændsler har brug for en bred råstofpulje, og 
de bør ikke begrænses unødigt.

Ændringsforslag 1288
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – litra c
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Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag I – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne, eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D. Hvis 
der er tale om brændstoffer produceret i 
raffinaderier, i andre tilfælde end 
kombinationen af forarbejdningsanlæg med 
kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være 
raffinaderiet."

18. De emissioner, der skal fordeles 
ved beregningerne under punkt 17, er eec + 
el , + esca + de brøkdele af ep, etd, eccs og 
eccr, som finder sted til og med sidste 
procestrin i fremstillingen af biproduktet. 
Hvis der på et tidligere procestrin i 
livscyklussen er sket allokering til 
biprodukter, træder den brøkdel af disse 
emissioner, der i det sidste procestrin er 
tilskrevet brændstofmellemproduktet, i 
stedet for den fulde emission ved 
beregningen. For biogas og biomethan skal 
alle biprodukter, der ikke er omfattet af 
punkt 7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul. Affald og 
restprodukter, herunder alt affald og alle 
restprodukter, der er opført i bilag IX, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Hvis der er tale om brændstoffer 
produceret i raffinaderier, i andre tilfælde 
end kombinationen af forarbejdningsanlæg 
med kedelanlæg eller 
kraftvarmeproduktionsanlæg, der leverer 
varme og/eller elektricitet til 
forarbejdningsanlægget, skal den enhed, 
der analyseres i forbindelse med 
beregningen i punkt 17, være raffinaderiet.

Or. en
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Ændringsforslag 1289
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) I bilag VI, del A, foretages 
følgende ændringer:
a) I tabellen BIOGAS TIL 
ELECTRICITET affattes fodnote 3 
således:
(3) Lukket lagring betyder, at den 
fermentat, der hidrører fra 
nedbrydningsprocessen, lagres i en gastæt 
beholder, og at den supplerende biogas, 
som frigives under lagringen, anses for at 
være nyttiggjort til produktion af 
yderligere elektricitet eller biomethan. For 
bioaffald betyder lukket lagring, at det 
fermentat, der fremkommer ved 
fordøjelsesprocessen, komposteres direkte. 
Ingen drivhusgasemissioner er medtaget i 
denne proces.

Or. en

Begrundelse

Ifølge det seneste BAT-referencedokument for affaldshåndtering er det almindeligt i Tyskland, 
Belgien, Nederlandene, Italien og andre medlemsstater at sende fermentatet direkte til en 
kontrolleret komposteringsfase for at fremstille et jordforbedringsmiddel. When the digestate 
is composted, the cooling and the oxygenation stops the anaerobic fermentation and related 
GHG emissions. Den direkte kompostering af fermentatet resulterer derfor i 
drivhusgasemissioner svarende til det lukkede fermentat. En færdiggørelse af definitionen af 
"tæt afgasset biomasse" med komposteringsprocessen for bioaffald vil undgå at fratage 
kommuner og virksomheder bæredygtige investeringsmuligheder og undgå deponering af 
bioaffald.

Ændringsforslag 1290
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra a
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Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VI – del B – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne, eec, indgår 
emissioner fra følgende: selve udvindings- 
eller dyrkningsprocessen; indsamlingen, 
tørringen og lagringen af råmaterialerne; 
selve forarbejdningen, svind og lækager; 
fremstillingen af kemikalier eller 
produkter, der benyttes ved udvindingen 
eller dyrkningen. Opsamling af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Hvis de foreligger, anvendes de 
disaggregerede standardværdier for N2O-
emissioner fra jord som fastsat i del D ved 
beregningen. Det er tilladt at beregne 
gennemsnit på grundlag af lokal 
landbrugspraksis ud fra data om grupper af 
landbrug som et alternativ til brugen af 
faktiske værdier.

5. I emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne, eec, indgår 
emissioner fra følgende: selve udvindings- 
eller dyrkningsprocessen; indsamlingen, 
tørringen og lagringen af råmaterialerne; 
selve forarbejdningen, svind og lækager; 
fremstillingen af kemikalier eller 
produkter, der benyttes ved udvindingen 
eller dyrkningen. Opsamling af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Som et alternativ til anvendelsen af reelle 
værdier kan skøn over emissioner fra 
dyrkning af biomasse fra landbruget 
foretages på grundlag af regionale 
gennemsnit af emissioner fra dyrkning, 
som indgår i de rapporter, der er 
omhandlet i artikel 31, afsnit 4, eller fra 
oplysninger om disaggregerede 
standardværdier for emissioner fra 
dyrkning i dette bilag. Det er også tilladt at 
beregne gennemsnit på grundlag af lokal 
landbrugspraksis ud fra data om grupper af 
landbrug som et alternativ til brugen af 
faktiske værdier.

Or. en

Ændringsforslag 1291
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Punkt 15 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 1292
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VI – Del B – stk. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For biogas og biomethan skal alle 
biprodukter, der ikke er omfattet af punkt 
7, tages med ved beregningen. Der 
allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul.

For biogas og biomethan skal alle 
biprodukter tages med ved beregningen. 
Der allokeres ingen emissioner til affald og 
restprodukter. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul.

Or. en

Ændringsforslag 1293
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VI – del B – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D i bilag 
V.

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt.

Or. en
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Ændringsforslag 1294
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra c
Bilag V del c stk. 18
Bilag V del c stk. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D i bilag 
V.

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt.

Or. en

Ændringsforslag 1295
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra c
EC 2018/2001
Bilag VI – nr. 18 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
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i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D i bilag 
V.

produkt.

Or. en

Begrundelse

Den nye regel for beregning af drivhusgasemissioner for restprodukter, der ikke er opført i 
bilag IX, og som er egnede til anvendelse på fødevare- og fodermarkedet, bør slettes. Dette er 
et helt et nyt krav til reglerne for beregning af drivhusgasemissioner og ændrer den fastlagte 
definition af restkoncentrationer som defineret i artikel 2, nr. 43), i direktivet om fremme af 
vedvarende energi II og hovedprincipperne for beregning af drivhusgasemissioner. Denne 
foreslåede ændring blev heller ikke sendt i offentlig høring eller gjort til genstand for en 
konsekvensanalyse, og den synes ikke at være baseret på en bestemt undersøgelse eller 
vurdering, hvilket denne slags betydelige ændringer af bilagene bør være.

Ændringsforslag 1296
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt. Restprodukter, der ikke er opført 
i bilag IX, og som er egnede til anvendelse 
på fødevare- eller fodermarkedet, anses 
for at have samme mængde emissioner 
fra udvinding, høst eller dyrkning af 
råmaterialerne eec som deres nærmeste 
substitut på fødevare- og fodermarkedet, 
som er medtaget i tabellen i del D i bilag 

Affald og restprodukter, herunder alt affald 
og alle restprodukter, der er opført i bilag 
IX, sættes til at have drivhusgasemissioner 
på nul i de processer, der ligger forud for 
indsamlingen af disse materialer, uanset 
om de forarbejdes til mellemprodukter, 
inden de omdannes til det endelige 
produkt.
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V.

Or. en

Begrundelse

Den nye regel for beregning af drivhusgasemissioner for restprodukter, der ikke er opført i 
bilag IX, og som er egnede til anvendelse på fødevare- og fodermarkedet, bør ikke medtages. 
Fordi dette stiller et nyt krav til reglerne for beregning af drivhusgasemissioner og ændrer 
den fastlagte definition af restkoncentrationer som defineret i artikel 2, nr. 43), i direktivet om 
fremme af vedvarende energi II og hovedprincipperne for beregning af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 1297
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) (d) Fodnote 3) affattes således:
(3) Lukket lagring betyder, at den 
fermentat, der hidrører fra 
nedbrydningsprocessen, lagres i en gastæt 
beholder, og at den supplerende biogas, 
som frigives under lagringen, anses for at 
være nyttiggjort til produktion af 
yderligere elektricitet eller biomethan. For 
bioaffald betyder lukket lagring, at det 
fermentat, der fremkommer ved 
fordøjelsesprocessen, komposteres direkte. 
Ingen drivhusgasemissioner er medtaget i 
denne proces.

Or. en

Begrundelse

Directive 2009/28/EC recognised in its typical and default values the biogas from municipal 
biowaste as sustainable, since was reaching the greenhouse gas saving targets of 60%. 
Directive (EU) 2018/2001 in its Annex VI has a different approach, and provides typical and 
default values of GHG savings for biomethane produced from bio-waste differentiating just by 
“open” and “close” digestate, thus forgetting a technology widely spread in Europe that 
doesn’t store the digestate because it directly send it to a controlled composting phase to 
produce a soil improver. This practice, according to the recent Waste Treatment BREF (Best 
Available Techniques Reference document), is common in Member States (Germany, 
Belgium, the Netherlands, Italy etc.) when the feedstock is mainly based on household bio-
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waste. When the digestate is composted, the cooling and the oxygenation stops the anaerobic 
fermentation and related GHG emissions. Therefore, the direct composting of the digestate 
results in GHG emissions similar to the closed digestate. The fact that this process is 
unrecognised also in the proposed RED II revision makes it impossible for economic 
operators to use the default values given in RED II for closed digestate and achieve the 
“sustainable” status for the biomethane produced. Just completing the definizion of “close 
digestate” with the composting proces of biowaste VI will not deprive Municipalities and 
business of viable, green, sustainable investment opportunities in this treatment method 
allowing them to avoid landfilling of biowaste and achieve recycling targets.

Ændringsforslag 1298
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VI – del A

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(6 a) I bilag VI, del A, tabel, udgår 
række 5,

Træflis fra stammetræ "

"

Or. en

(Direktiv 2018/2001, CELEX:32018L2001)

Begrundelse

Afspejler, at energi fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun 
skal tages i betragtning med henblik på de i artikel 29.1, litra a), b) og c), omhandlede 
formål, hvis de er fremstillet af sekundær træbiomasse.

Ændringsforslag 1299
Sira Rego

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VIII – del A
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7 a) Bilag VIII, del A ændres således:

Or. en

Ændringsforslag 1300
Sira Rego

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag VIII – del A

Gældende ordlyd

Foreløbige skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen ved 
anvendelse af råprodukter til biobrændstoffer og flydende biobrændsler (2eq/MJ)

Råproduktgruppe Genne
msnit

Interpercentilt spænd afledt 
af følsomhedsanalysen

Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder

12 8-16

Sukker 13 4-17
Olieholdige 
afgrøder

55 33-66

Ændringsforslag

Skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen ved anvendelse af 
råmaterialer til biobrændstoffer og flydende biobrændsler (2eq/MJ)

Råproduktgruppe Værdi
Korn og andre 
stivelsesrige 
afgrøder

29

Sukker 11
Olieholdige 
afgrøder

101

Or. en

Begrundelse

Den seneste bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation viser, at ILUC-værdierne er 
højere end oprindeligt forventet, og bilag VIII bør derfor afspejle disse nye oplysninger på 
grundlag af den seneste ILUC-model — "Globiom" -rapporten.
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Ændringsforslag 1301
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag IX – del A – litra r (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(r) Dækafgrøder med certificeret lav 
ILUC-indvirkning

Or. en

Begrundelse

For at opfylde delmålet for avancerede biobrændstoffer bør råproduktgrundlaget udvides. 
Dækafgrøder med en certificeret lav ILUC-effekt er meget velegnede til avancerede 
biobrændstoffer og har potentiale til at erstatte mere problematiske råmaterialer.

Ændringsforslag 1302
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) I del A indsættes følgende 
råprodukter:
“r) mellemafgrøder, der ikke udløser 
efterspørgsel efter yderligere arealer"

Or. en

Begrundelse

Mellemafgrøder er udtrykkeligt udelukket fra definitionen af "fødevare- og foderafgrøder" i 
artikel 2 i direktiv (EU) 2018/2001, "forudsat at anvendelsen af sådanne mellemafgrøder ikke 
udløser efterspørgsel efter yderligere arealer".

Ændringsforslag 1303
Sira Rego
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Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2021
Bilag IX – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) I del A udgår litra b), g), h), i), j), 
o), p) og q

Or. en

Ændringsforslag 1304
Dominique Riquet

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2018/2001
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Råprodukter til produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport, 
hvis bidrag til opfyldelsen af målet for 
reduktion af drivhusgasemissioner i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit, litra a), 
begrænses:

Råprodukter til produktion af 
biobrændstoffer og biogas til transport, 
hvis bidrag til opfyldelsen af målet for 
reduktion af drivhusgasemissioner i 
artikel 25, stk. 1, første afsnit, litra a), 
begrænses og kan sættes til to gange deres 
energiindhold i en overgangsperiode på 6 
år fra direktivets ikrafttræden

Or. en

Ændringsforslag 1305
Maria Spyraki

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Bilag I stk. 1 nr. 8 litra b led 1 nyt
Bilag I stk. 1 nr. 8 litra b led 1 nyt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indføjes en ny del C
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Del C. Råmaterialer til biomassebrændsel 
til brug i stationære anlæg uden for 
transportsektoren, herunder følgende 
punkter: 
1. Biomassefraktion af rester og affald i 
den primære 
fødevareforarbejdningsindustri: 
a) avner og frugtskaller 
b) Roeaffald 
c) fiberfraktionen af sukkerroer efter 
udtrækning af råsaften 
d) urter og blade fra roevaskning 
e) biomassefraktion af industriaffald, som 
er uegnet til anvendelse i fødevare- eller 
foderkæden 
2. Biomassefraktion af slam fra 
spildevandsbehandling i den primære 
fødevareforarbejdningsindustri. 

Or. en

Ændringsforslag 1306
Salvatore De Meo

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2011
Bilag IX – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) Del C affattes således:
"
Råmaterialer til biomassebrændsel til 
brug i stationære anlæg uden for 
transportsektoren, herunder følgende 
punkter:
1. Biomassefraktion af rester og affald i 
den primære 
fødevareforarbejdningsindustri:
a) roepulp (kun egenanvendelse internt i 
sektoren)
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b) oliefrøskaller (kun egenanvendelse 
internt i sektoren)
c) kartoffelpulp (kun egenanvendelse 
internt i sektoren)
d) pinde fra tilberedning af oliefrø og 
blade fra roevask eller tilberedning af 
oliefrø
e) avner og frugtskaller
f) kakaoskaller
g) biomassefraktion af industriaffald, som 
er uegnet til anvendelse i fødevare- eller 
foderkæden
h) fiberfraktionen af sukkerroer efter 
udvinding af råsaften, blade og efterløb 
samt andre væsker, der er tilbage efter 
sukkerudvindingen.
2. Biomassefraktion af slam fra 
spildevandsbehandling i den primære 
fødevareforarbejdningsindustri.
"

Or. en

Begrundelse

Et nyt bilag IX, del C, vil lette energimæssig selvanvendelse af biomasserester. Dette vil gøre 
det muligt at dekarbonisere primære fødevareforarbejdningsfabrikker i landdistrikter og uden 
adgang til højspændingsnet.

Ændringsforslag 1307
Dominique Riquet

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) (c) I del B affattes punkt b således: 
"animalske fedtstoffer, der er klassificeret 
som kategori 1, 2 og 3"

Or. en
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Begrundelse

Omstillingen til en dekarboniseret transportsektor indebærer en vedvarende anvendelse af 
alternative brændstoffer og fastlæggelse af mål for deres anvendelse, som ikke kan opfyldes af 
den mængde råmaterialer, der i øjeblikket er til rådighed. I 2019 blev der produceret 800 
kiloton animalsk fedt i kategori 1 og 2 i Europa og 2 400 kg animalsk fedt i kategori 3. Det er 
derfor nødvendigt, at nærværende direktiv letter anvendelsen af disse vigtige råstoffer for at 
nå de fastsatte mål.

Ændringsforslag 1308
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Der indføjes en ny del C i bilag IX:
Del C. Råprodukter til biomassebrændsel 
til brug i stationære anlæg uden for 
transportsektoren, herunder følgende:
1. Biomassefraktion af rester og affald i 
den primære 
fødevareforarbejdningsindustri:
a) roepulp (kun egenanvendelse internt i 
sektoren)
b) oliefrøskaller (kun egenanvendelse 
internt i sektoren)
c) kartoffelpulp (kun egenanvendelse 
internt i sektoren)
d) pinde fra tilberedning af oliefrø og 
blade fra roevask eller tilberedning af 
oliefrø
e) avner og frugtskaller
f) kakaoskaller
g) biomassefraktion af industriaffald, som 
er uegnet til anvendelse i fødevare- eller 
foderkæden
h) fiberfraktionen af sukkerroer efter 
udvinding af råsaften, blade og efterløb 
samt andre væsker, der er tilbage efter 
sukkerudvindingen.
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2. Biomassefraktion af slam fra 
spildevandsbehandling i den primære 
fødevareforarbejdningsindustri.

Or. en

Begrundelse

Et nyt bilag IX, del C, vil lette energimæssig selvanvendelse af biomasserester. Dette vil gøre 
det muligt at dekarbonisere primære fødevareforarbejdningsfabrikker i landdistrikter og uden 
adgang til højspændingsnet. Henvisninger til bilag IX i andre lovgivningsforslag (f.eks. 
energibeskatningsdirektivet) begrunder tilføjelsen af en ny del C til bilag IX, der omfatter 
råprodukter til produktion af biomassebrændsler til ikke-transportsektorens anvendelse. Et 
nyt bilag IX C for anvendelse af biomassebrændsel i stationære anlæg har den yderligere 
fordel, at det tildeler en emissionsfaktor for dyrkning (eec) på 0 til råprodukter i bilag IX. 
Dette gør det lettere for sådanne brændstoffer at opfylde bæredygtighedskravene i artikel 29 
(10).

Ændringsforslag 1309
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Bilag II – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilag IX – del A

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Råprodukter til produktion af biogas til 
transport og avancerede biobrændstoffer, 
hvis bidrag til opfyldelsen af 
minimumsandelene omhandlet i artikel 25, 
stk. 1, første og fjerde afsnit, kan sættes til 
to gange deres energiindhold:

(3 a) "Råprodukter til produktion af 
biogas til transport og avancerede 
biobrændstoffer, hvis bidrag til opfyldelsen 
af minimumsandelene omhandlet i artikel 
25, stk. 1, første og fjerde afsnit, kan sættes 
til to gange deres energiindhold:

a) Alger, hvis dyrket på land i damme eller 
fotobioreaktorer

a) Alger, hvis dyrket på land i damme eller 
fotobioreaktorer

…
(r) Ensilageafgrøder, der dyrkes i et 
sekventielt dyrkningssystem.
"

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))
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Ændringsforslag 1310
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 b) Bilag N (nyt)
BILAG N
Medlemsstaterne skal anvende følgende 
indikatorer til at benchmarke resultaterne 
af deres nationale tilladelsesprocesser 
med henblik på tilpasning til den 
medlemsstat, der præsterer bedst inden 
for hver af følgende indikatorer:
Den samlede længde af 
tilladelsesprocessen for vedvarende 
energiteknologi, herunder den tid, det 
tager at evaluere 
miljøkonsekvensvurderingen, give 
nettilslutning og overvinde juridiske 
hindringer (hvor det er relevant)
Antal ansatte (i fuldtidsækvivalenter) hos 
de relevante tilladelsesudstedende 
myndigheder pr. GW vedvarende energi 
som fastsat i den nationale energi- og 
klimaplan for 2030
Andelen af godkendte projekter i forhold 
til det samlede antal ansøgninger om 
tilladelse, der er indgivet korrekt pr. land 
– og i givet fald pr. føderal/regional enhed
Andelen af retlige indsigelser, der afvises 
pr. land og, hvor det er relevant, pr. 
føderal/regional enhed – og tidsforbrug til 
afvisning af sådanne retlige indsigelser
Konflikter mellem nationale og regionale 
love og procedurer, der kan medføre 
forsinkelser i godkendelsesprocessen
Eksistensen af modstridende, 
overlappende eller manglende klar 
fordeling af beføjelser mellem nationale 
og regionale/lokale myndigheder, som 
kan forårsage forsinkelser i 
godkendelsesprocessen
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Europa-Kommissionen skal fungere som 
en clearingcentral, der kan lette 
udvekslingen af oplysninger og bedste 
praksis mellem medlemsstaterne på 
grundlag af ovennævnte benchmarks.

Or. en


