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KORT BEGRUNDELSE

Fossile brændstoffer har været af meget stor betydning for samfundet i lang tid. 
Moderniseringen, som vi kender den, ville ikke have været mulig uden uudtømmelige lagre af 
billig olie, kul og gas. Denne periode er imidlertid snart slut. Der er brug for en 
gennemgribende ændring af vores energi- og transportsystemer - af hensyn til 
energiforsyningssikkerheden og økonomien, men først og fremmest på grund af 
klimaændringerne.
Klimaændringerne blev i mange år betragtet som et miljøspørgsmål. I dag er der imidlertid 
bred erkendelse af, at klimaændringerne påvirker alle sektorer i samfundet og kan medføre 
katastrofale konsekvenser for samfundet, hvis de ikke tackles målrettet.

EU ved en skillevej
EU står ved en skillevej med hensyn til fremtiden for energi. Der er ingen lette løsninger på 
de udfordringer, som energi- og klimaændringerne udgør. Der skal etableres en bred tilgang, 
hvor de vigtigste søjler vil være:

- Fremme af energieffektivitet
- gradvis udfasning af fossile brændstoffer og
- massive investeringer i forskning, udvikling og anvendelse af alternative energikilder, 

først og fremmest vedvarende energikilder.
Europa-Kommissionens direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder er en 
opfølgning på Rådets afgørelse fra marts 2007. Formålet med forslaget er at fastsætte et 
overordnet bindende mål om, at vedvarende energi skal udgøre 20 % af energiforbruget i EU
i 2020 og et bindende mål om, at 10 % af den energi, der forbruges til transport, skal komme 
fra vedvarende energikilder, samt bindende nationale mål inden udgangen af 2020 i tråd med 
det generelle EU-mål på 20 %.

Kommissionens forslag hilses velkommen. Parlamentet har i flere betænkninger for nylig 
anmodet om en stigning i andelen af vedvarende energi i EU's energimix og overvejet et
bindende mål på 25 %.
Dette udkast til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed, Forskning og Energi er 
udarbejdet i forstærket samarbejde med det ledende udvalg, ITRE. Efter aftale med 
ordføreren i ITRE vil udtalelsen fra ENVI hovedsageligt fokusere på de foreslåede 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.

Bioenergi - en del af løsningen  
Som andre vedvarende energikilder kan bioenergi bidrage væsentligt til fremme af klimaet og 
energiforsyningssikkerheden. Der er to væsentlige fordele forbundet med bioenergi. For det 
første er biomasse lagret energi og ligesom fossile brændstoffer altid til rådighed. For det 
andet kan biomasse producere alle former for eller bærere af energi til moderne økonomier:
elektricitet, gas, flydende brændstoffer og varme. Bioenergi skaber jobs i landbruget og 
bidrager til stigende indtægter inden for landbruget, skovbruget og sektoren for 
fødevareforarbejdning. Biomasseplantager kan bidrage til at genoprette ødelagt jord, og 
voksende træer, buskadser eller græs kan mindske nedbrydelsen af jorden med produktion og 
salg af energi som en værdifuld bonus.
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Bioenergi er samtidig naturligt jordintensivt, og miljøvirkningerne forbundet dermed er 
betydelige. Nogle af de vigtigste punkter, der giver anledning til bekymring, er skovrydning, 
tab af biodiversitet, udpining af næringsstoffer i jorden og overdreven anvendelse af vand.
Positive miljøvirkninger omfatter genoprettelse af udpint jord, udvikling af supplerende 
muligheder for arealanvendelse og synergier i fremstillingen af fiber og andre ikke-
energirelaterede produkter. Det moderne koncept for et bioraffinaderi er et uhyre effektivt 
agroindustrielt anlæg, der fremstiller mange forskellige produkter - fødevarer, foder, 
brændstoffer, fiber osv. - og som dermed maksimerer værdien af jordressourcer og 
biobaserede materialer.
Der er en lang række teknologier til effektiv konvertering af biomasse, især i forbindelse med 
varme og strøm. Biomasse, der anvendes til disse formål, foretrækkes generelt, idet denne
både er mere økonomisk konkurrencedygtig og miljømæssigt effektiv.

Selv om biomasse kan anvendes mere effektivt til fremstilling af varme og elektricitet,
betyder det ikke, at biomasse ikke kan anvendes til transportbrændstoffer.
Drivhusgasemissioner fra transport udgør en vanskelig udfordring i EU og er stigende i de 
fleste medlemsstater. Emissioner fra transport må ikke fortsat stige, når EU's overordnede mål 
er at nedbringe drivhusgasemissioner med mindst 30 % inden udgangen af 2020. Der skal 
indføres alternativer, f.eks.:

- bedre brændstofeffektivitet - øget indsats for at udvikle elbiler, hybrider og elhybrider
og brændselscellebiler, der kører på hydrogen, - et modalskift til fremme af offentlig 
transport, jernbanetransport osv. og - anvendelse af biobrændstoffer,

Selv om alternativer som f.eks. hydrogen, elektricitet og hybrider osv. er lovende, er der 
ingen, som ved, hvilke teknologier der vil være de mest effektive løsninger på energi- og 
klimaudfordringerne. Alle muligheder skal holdes åbne.

Der sættes i stigende grad spørgsmålstegn ved biobrændstoffer
Biobrændstoffer blev for blot et par år siden set som en løsning på en lang række globale 
miljø- og landbrugsudviklingsspørgsmål. I dag sættes der spørgsmålstegn ved 
biobrændstoffer, både på grund af den forventede nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
rækken af forventede negative konsekvenser. Blandt disse spørgsmålstegn er bl.a. frygten for, 
at mere intensiv fremstilling af biobrændstoffer vil øge presset på jordbund, vand og 
biodiversitet. Der sættes endvidere spørgsmålstegn ved, om øget produktion af 
biobrændstoffer vil have negative konsekvenser for fødevaresikkerheden og yderligere 
ødelægge regnskovene.

På nuværende tidspunkt er den del af jorden, der anvendes til produktion af biobrændstoffer, 
på kun 25 millioner hektarer eller ca. 0,5 % af de 5 milliarder hektarer global landbrugsjord.
Med hensyn til fødevarepriser er der en lang række faktorer, der påvirker disse - dårlige 
vejrforhold, nedgang i kornlagre, handelshindringer, spekulativ investering i varer, stigende 
efterspørgsel fra nye økonomier, højere oliepriser, der medfører højere priser på 
landbrugsvarer osv. Den eneste mærkbare påvirkning af fødevarepriserne forbundet med 
biobrændstoffer indtil nu er det meget kontroversielle spørgsmål om majs til 
ethanolprogrammet i USA.

I vurderingen af tilgængelige arealer til energiafgrøder formodes det generelt, at fødevare- og 
foderkrav først og fremmest skal opfyldes. Men energiafgrøder skal ikke nødvendigvis dyrkes 
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på landbrugsjord. Afgrøderne kan i stedet dyrkes på udpint jord og dermed minimere 
konflikterne om arealanvendelse. I andre tilfælde kan den samme afgrøde resultere i afgrøder 
for flere produkter - herunder fødevarer, foder, brændstoffer, fiber og andre kategorier.
Fastlæggelsen af økonomiske incitamenter for bioenergiafgrøder bør derfor koncentreres på 
udpinte og ubenyttede eller marginale arealer, hvor det er muligt, og skal have til formål at 
fremme flere produkter.

Selv om produktionen af biobrændstoffer indtil nu ikke har haft overvejende negative 
konsekvenser for fødevarepriserne, betyder det ikke, at produktionen ikke vil skabe problemer 
i fremtiden, hvis produktionen af biobrændstoffer fremmes og/eller når ud til mere følsomme 
regioner. I takt med at verden oplever, at der er færre og/eller dyrere fossile brændstoffer -
kombineret med stigende befolkningstal og ændrede kostvaner - vil presset på jorden blive 
større.

Den eventuelle spænding mellem på den ene side øget produktion af biobrændstoffer og på 
den anden side fødevareproduktion, tab af biodiversitet og skovrydning skal tages alvorligt.
Der skal træffes vanskelige beslutninger. Det vil være en særlig udfordring at undgå at 
bidrage til yderligere skovrydning. Risikoen for forskydning er tydelig. Når vegetabilsk olie i 
stigende grad anvendes til biodiesel, fokuseres der straks på tropiske skove som alternativer.
Den eneste effektive måde, hvorpå dette pres kan afbalanceres, er gennem en form for 
kompensationsordning for "forhindring af skovrydning".

Stort potentiale i tropiske lande

Biomasseafgrøder dyrket i tropiske og subtropiske områder, med hensyn til energi pr. enhed 
jord, er i gennemsnit 4-6 gange mere produktive end afgrøder, der typisk er dyrket i
tempererede klimaer. Tropiske lande er blevet negativt påvirket af de landbrugssektorer i de 
OECD-lande, der har modtaget store tilskud. En landbrugsreform kunne skabe oprigtige 
muligheder, ikke mindst for de mindst udviklede lande, for at modernisere deres 
landbrugssektorer ved hjælp af biobrændstoffer som en slags drivkraft.

Den overvejende begrundelse for bioenergihandel mellem Nord og Syd er hovedsageligt de 
store forskelle i produktivitet og produktionsomkostninger. Derfor er det naturligt at 
anerkende det umådelige potentiale for effektiv produktion af biobrændstoffer, der findes i 
mange afrikanske og sydamerikanske lande. Import fra disse kontinenter burde være et 
relevant alternativ for den Europæiske Union, forudsat at produktionen opfylder strenge 
kriterier for bæredygtighed. For at udvikle en biobrændstofindustri har mange 
lavindkomstlande imidlertid stærkt brug for at opbygge kapacitet. Kommissionens nye 
initiativ, den globale klimaalliance, vil være et perfekt instrument i denne sammenhæng.

Henstilling til forsigtig tilgang
Det føles således som et stort ansvar at være forslagsstiller i denne sammenhæng.
Bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer er bydende nødvendige og samtidig umådeligt 
komplicerede at udvikle. Hvis det gøres hensigtsmæssigt, vil biobrændstoffer være et positivt 
bidrag til at bekæmpelse af klimaændringer og fremme af energiforsyningssikkerhed. Hvis 
ikke, er der en oplagt risiko for, at biobrændstofinitiativet vil være en stor fiasko.  

Udviklingen af biobrændstoffer befinder sig stadig i de tidligere stadier. Den tilstræbte politik 
må og skal være tæt integreret med indsatsen for forbedret brændstofeffektivitet samt 
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udviklingen af elektriske køretøjer, brændselscellebiler osv. Derudover må politikken 
tilskynde til innovation inden for anvendelsen af biomasse.

Selv om videnskabelige forsøg med andengenerationsbiobrændstoffer ser lovende ud, er 
tidsperspektivet et problem. De fleste eksperter tvivler på, at teknologier, der er baseret på 
lignocellulose, vil være kommercielt tilgængelige i en betydelig grad inden for de næste 10-15 
år. Hvis denne forudsigelse er korrekt - og hvis EU skulle bibeholde det bindende mål på 
10 % - ville produktionen af biobrændstoffer, hovedsageligt baseret på agrobrændstoffer, stige
voldsomt. Dette kunne have alvorlige konsekvenser for fødevaresikring, biodiversitet og 
regnskovenes ødelæggelse.

På grund af alle de ubekendte faktorer - både i forbindelse med den teknologiske udvikling, 
men også i forbindelse med ændringer i arealanvendelsen - er der grund til forsigtighed og 
trinvis fremgangsmåde. Det forslåede bindende mål på 10 % virker for optimistisk.
Målsætningen skal ikke være at nå målet for enhver pris, men hellere at implementere en 
politik med store fordele for miljøet.      

Kommissionens Forslag - en kritisk gennemgang
Kommissionens forslag om bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer har sine klare 
fordele. Der er imidlertid brug for omfattende ændringer.
Indledningsvis er det vigtigt at fremhæve et vigtigt punkt. Ved at etablere 
bæredygtighedskriterier, skaber EU et "premium market" for transportbrændstoffer baseret 
på vedvarende energi. Heraf følger naturligt, at EU skulle være i besiddelse af alle rettigheder 
til indførelse af specifikke krav for sådanne brændstoffer.
Endnu en generel kommentar omhandler det faktum, at EU ikke er alene om at forsøge at 
regulere indførelsen af transportbrændstoffer baseret på vedvarende energi. Det endelige mål 
burde være at indføre bæredygtighedskriterier, der er bredt accepteret internationalt.
Kommissionen bedes om at udvide dialogen til at omfatte andre større aktører, med det formål 
at opnå en fælles forståelse af problemstillingen.

Revidering af det bindende mål
Da målet først blev fastsat af Det Europæiske Råd var det betinget. De tre betingelser, der 
blev fastsat var: 1) Fastsættelsen af bæredygtighedskriterier, 2) den kommercielle 
tilgængelighed af andengenerationsbiobrændstoffer, og 3) ændringsforslaget til direktivet om 
brændstofkvalitet.
Når man gør status over nyere videnskabelige rapporter, er de ubekendte faktorer forbundet 
med udbredelsen af biobrændstoffer talrige. Det er derfor, at både det Videnskabelige Udvalg 
i EEA samt FFC gik så vidt som til at anbefale en udsættelse af målet på 10 %.

Der sættes spørgsmålstegn ved den kommercielle tilgængelighed af 
andengenerationsbiobrændstoffer og direkte samt indirekte konsekvenser for arealanvendelse 
med henblik på produktion af biobrændstoffer. På grund af de mange ubekendte faktorer er 
det mest ansvarligt at revidere det vedvarende mål på 10 % og fastsætte et lavere mål - som 
f.eks. 8 % - og foretage regelmæssige undersøgelser af hele politikken, herunder målet.   

Indførelse af bæredygtige klasser af vedvarende energi
Formålet med direktivet er at fremme vedvarende energi. For at nå målet på 20 % er det 
vigtigt at lette regler og forskrifter angående vedvarende produktion, herunder adgang til 
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forsyningsnettet og forenklede administrationsprocedurer. Planlægningsregler skal være mere 
fleksible, ikke mindst for de typer vedvarende energi, der på forhånd kan defineres som 
værende bæredygtige.

Udvidelse af bæredygtighedskriterier til at omfatte biomasse til energi
Der er stort behov for bæredygtighedskriterier for at lede produktionen af biobrændstoffer.
Dog er det ikke logisk kun at fokusere på en enkelt del af brugen af biomasse til energiformål.
Der henstilles derfor til udvidelse af bæredygtighedskriterierne til at omfatte al brug af 
biomasse til energi

Kriterier for reduktion af drivhusgasemissioner
Den foreslåede reduktion af drivhusgasemissioner på 35 % er efter forslagsstillerens mening 
ikke ambitiøs nok. Ved at sætte målet så lavt vil størstedelen af biobrændstofferne på 
markedet i dag være kvalificeret, og man risikerer at låse produktionen fast i en ineffektiv 
produktion med begrænsede fordele for miljøet og potentielt store konsekvenser i forbindelse 
med arealanvendelsen. Med en drivhusgasreduktion på kun 35 % vil det betydelige potentiale
for effektiv produktion af biobrændstoffer i troperne derudover blive ignoreret. Sidst, men 
ikke mindst, ligger der ingen tilskyndelse til innovation og yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne i Kommissionens forslag.
For at fremtidige biobrændstoffer skal kunne levere mere med hensyn til klimafordele foreslår 
forslagsstilleren en grænse for reduktionen af drivhusgasemissioner på 50 %. Derudover 
burde eventuelle støtteordninger, deriblandt tilskud, stå i rimeligt forhold til reduktionen af
drivhusgasemissioner for at fremme de bedste alternativer inden for vedvarende energi til 
transport (herunder også elektricitet og hydrogen).

Kriterier for "forbudte områder"
Kommissionens forslag udelukker bestemte områder fra produktion af biobrændstoffer - i 
form af "forbudte områder" - som f.eks. uforstyrrede skove, naturbeskyttelsesområder, 
græsarealer med stor biodiversitet osv. Dette er positivt. Dog udelader den foreslåede liste 
over "forbudte områder" visse særlige områder og bør udvides, for eksempel ved at vedtage 
kategorierne for områder med høj bevaringsværdi.

I Kommissionens forslag anlægges der en unuanceret synsvinkel på landbruget. Landområder 
kan enten fuldt ud anvendes til produktion eller slet ikke anvendes. I europæiske skove - og 
tropiske skove - bør bæredygtig forvaltning være mulig, således at der kan anvendes 
begrænsede mængder biomasse, hvis det gøres på en bæredygtig måde.             

Sociale kriterier
Sociale kriterier var ikke medtaget i Kommissionens forslag, bl.a. fordi man mente, at 
medtagelsen af sådanne kriterier ikke ville være i overensstemmelse med WTO's regler. I 
forslaget opfordres Kommissionen til at udfærdige en rapport hvert andet år om alle de sociale
konsekvenser, som den forøgede efterspørgsel efter og forbrug af biobrændstoffer har.

Metodologi for beregning af drivhusgasbesparelser  
De foreslåede drivhusgasbesparelser er beregnet ved hjælp af en LKM-metode som beskrevet 
i tillæg VII. Metodologien er i princippet hensigtsmæssig og fleksibel nok til at kunne 
foretage justeringer efter vedtagelse af direktivet.
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Der er foreslået specifikke standardværdier for dyrkning, produktion og transport af 
biobrændstoffer - samt for ændringer i arealanvendelsen - som referencepunkter. Der må 
sættes spørgsmålstegn ved den generaliserede måde, hvorpå disse standardværdier er fastsat -
i forhold til arealanvendelse og ændret arealanvendelse samt i forhold til dyrkning.
Kommissionens forslag bygger tilsyneladende på den logik, at en bestemt form for 
arealanvendelse, f.eks. dyrkning af græsarealer, vil medføre samme reduktion af 
drivhusgasemissioner og/eller samme reduktion af kulstof, ligegyldigt hvor produktionen 
finder sted. Men mængden af lagret kulstof i græsarealer veksler, og derfor kan de ikke 
beskrives ved en enkelt standardværdi. Alene i Brasilien er der anslået ti forskellige typer 
græsarealer (cerrados) med forskellige karakteristika.

Da hele videnskaben omkring produktion af biobrændstoffer er uhyre kompleks, især i 
forbindelse med de potentielt store konsekvenser af direkte og indirekte ændringer i 
arealanvendelse, er der brug for en mere regional tilgang.
Især med hensyn til emissioner fra ændret arealanvendelse er der foreslået en overordnet 
metodologi, som er baseret på IPCC's retningslinjer, hvori der er fastsat specifikke 
standardværdier for forskellige regioner. Det vil være hensigtsmæssigt at benytte IPCC's 
metodologi. Den skaber mere fleksibilitet og vil sandsynligvis blive mødt med stor billigelse,
da den allerede anvendes i vid udstrækning.  

Der skal redegøres mere detaljeret for kulstof i jordbunden. Noget af produktionen, især den
produktion, der er baseret på årlige afgrøder, vil øge mængden af kulstof lagret i jorden og 
dermed bidrage til at omdanne udpint jord til produktiv jord.
I metodologien har Kommissionen udeladt potentielle drivhusgasemissioner fra indirekte 
ændret arealanvendelse, som f.eks. når produktionen af biobrændstoffer medfører overførsel 
af tidligere dyrkede afgrøder til andre arealer. Mange eksperter mener, at disse virkninger er 
betydelige. Dog findes der ingen global model, der kan give præcise beregninger for omfanget 
af virkningerne. Det er uhyre vigtigt at tillægge en beregning af disse virkninger til LCA-
metodologien. En mulighed, udviklet af ØKO-instituttet, vil være at benytte en såkaldt risiko-
tillægger, dvs. en sanktion for de forventede ændringer i arealanvendelse, der vil blive lagt til
de beregnede drivhusgasemissioner i forbindelse med produktionen af biobrændstof på 
landbrugsjord.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Øget anvendelse af biobrændstoffer er 
navnlig et af Fællesskabets mest effektive 
midler til at gøre sig mindre afhængig af 
importeret olie - hvor øget 
forsyningssikkerhed er mest presserende -
og få indflydelse på markedet for 
brændstof til transport.

(2) Ud over større energieffektivitet er 
øget anvendelse af energi fra biomasse et 
af Fællesskabets effektive midler til at 
gøre sig mindre afhængig af importeret olie 
- hvor øget forsyningssikkerhed er mest 
presserende - og samtidig få indflydelse på 
markedet for brændstof til transport.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det fremgår af køreplanen for 
vedvarende energi, at et mål på 20 % for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug og et mål på 10 % for 
andelen af vedvarende energi inden for 
transport ville være passende og 
realistiske mål, og at en ramme med 
bindende mål vil give erhvervslivet den 
langsigtede stabilitet, der er nødvendig for 
at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi.

(4) Det fremgår af køreplanen for 
vedvarende energi, at et mål på 20 % for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug ville være passende mål, og 
at en ramme med bindende mål vil give 
erhvervslivet den langsigtede stabilitet, der 
er nødvendig for at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi. Selv om 
argumenterne for et mål på 20 % for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug er blevet væsentlig 
stærkere, sættes der i stigende grad 
spørgsmålstegn ved målet på 10 % for 
vedvarende energi inden for transport.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det Europæiske Råd bekræftede på sit 
møde i marts 2007 Fællesskabets 
forpligtelse til at udvikle den vedvarende 
energi efter 2010 i hele Fællesskabet. Det 
tilsluttede sig et bindende mål om, at 
vedvarende energi skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug inden 
2020, og et bindende minimumsmål, som 
alle medlemsstater skal opfylde, om, at 
biobrændstoffer inden 2020 skal udgøre 
10 % af forbruget til benzin og diesel til 
transport på en omkostningseffektiv måde. 
Det erklærede, at målsætningens bindende 
karakter er hensigtsmæssig under 
forudsætning af, at produktionen er 
bæredygtig, at det er muligt at få 
andengenerationsbiobrændstof i handlen, 
og at Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie og om 
ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 
ændres i overensstemmelse hermed, så der 
tillades passende blandingsniveauer.

(5) Det Europæiske Råd bekræftede på sit 
møde i marts 2007 Fællesskabets 
forpligtelse til at udvikle den vedvarende 
energi efter 2010 i hele Fællesskabet. Det 
tilsluttede sig et bindende mål om, at 
vedvarende energi skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug inden 
2020, og et bindende minimumsmål, som 
alle medlemsstater skal opfylde, om, at 
biobrændstoffer inden 2020 skal udgøre 
10 % af forbruget til benzin og diesel til 
transport på en omkostningseffektiv måde. 
Det erklærede, at målsætningens bindende 
karakter er hensigtsmæssig under 
forudsætning af, at produktionen er 
bæredygtig, at det er muligt at få 
andengenerationsbiobrændstof i handlen, 
og at Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie og om 
ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 
ændres i overensstemmelse hermed, så der 
tillades passende blandingsniveauer. Da 
der ikke er sandsynlighed for et 
kommercielt gennembrud for de såkaldte 
andengenerationsbiobrændstoffer, først 
og fremmest lignocelluloseafgrøder, inden 
2020, er der risiko for, at 
agrobrændstoffer totalt vil dominere 
markedet - en udvikling, der kan medføre 
uønskede konsekvenser med hensyn til 
fødevaresikkerhed, biodiversitet, 
skovrydning osv.

Or. en



PA\723926DA.doc 11/53 PE406.140v01-00

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hovedformålet med bindende mål er at 
give investorer en vis sikkerhed. Det er 
således ikke hensigtsmæssigt at udsætte 
beslutningen om, hvorvidt et mål skal 
være bindende til det tidspunkt, hvor en 
senere begivenhed indtræffer. 
Kommissionen anførte derfor i en 
erklæring til referatet af Rådets møde af 
15. februar 2007, at den ikke var af den 
opfattelse, at beslutningen om bindende 
mål burde udsættes til det tidspunkt, 
hvor det er muligt at få 
andengenerationsbrændstoffer i 
handlen.

(6) Hovedformålet med bindende mål er at 
give investorer en vis sikkerhed. De mange 
ubekendte faktorer med hensyn til 
produktion af biobrændstoffer i dag 
kræver imidlertid en mere forsigtig 
tilgang end hidtil forudset. Det bindende 
mål på 10 % bør derfor revurderes.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug i 2020, nemlig 20 %
overordnet set og 10 % for 
transportområdet.

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug i 2020, nemlig 20 %
overordnet set og 8 % for 
transportområdet. Målene - og de 
overordnede politiske rammer, ikke 
mindst metodologien til beregning af 
drivhusgasbesparelser - skal gennemgås 
jævnligt.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med hensyn til målet på 10 % for 
vedvarende energi til transport er det 
derimod hensigtsmæssigt at fastsætte målet 
på samme niveau for alle medlemsstater 
for at sikre, at specifikationerne for og 
tilgængeligheden af brændstof til transport 
er ensartet. Fordi det er så let at forhandle 
transportbrændstoffer, vil medlemsstater 
med ringe forekomster af de pågældende 
ressourcer let kunne få biobrændstoffer til 
transport andetsteds fra. Selv om 
Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit 
mål om biobrændstoffer alene fra egen 
produktion, er det både sandsynligt og 
ønskeligt, at målet opfyldes ved en 
kombination af national produktion og 
import. Kommissionen bør derfor følge 
fællesskabsmarkedets forsyning af 
biobrændstoffer og om nødvendigt foreslå 
relevante foranstaltninger til, hvordan der 
opnås en fornuftig balance mellem national 
produktion og import, idet der tages højde 
for udviklingen af multilaterale og 
bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed mv.

(10) Med hensyn til målet på 8 % for 
vedvarende energi til transport er det 
derimod hensigtsmæssigt at fastsætte målet 
på samme niveau for alle medlemsstater 
for at sikre, at specifikationerne for og 
tilgængeligheden af brændstof til transport 
er ensartet. Fordi det er så let at forhandle 
transportbrændstoffer, vil medlemsstater 
med ringe forekomster af de pågældende 
ressourcer let kunne få biobrændstoffer til 
transport andetsteds fra. Selv om 
Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit 
mål om vedvarende energi inden for
transport alene fra egen produktion, vil det 
med det meget højere potentiale for 
effektiv produktion af biobrændstoffer i 
troperne og interessen i at opnå 
maksimale drivhusgasbesparelser være 
mere hensigtsmæssigt, at en betydelig 
andel af målet opfyldes gennem import.
Kommissionen bør derfor følge 
fællesskabsmarkedets forsyning af 
biobrændstoffer og om nødvendigt foreslå 
relevante foranstaltninger til, hvordan der 
opnås en fornuftig balance mellem national 
produktion og import, idet der tages højde 
for udviklingen af multilaterale og 
bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed, 
drivhusgasbesparelser mv. 

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder til elnettet bør være objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og 
der bør tages behørigt hensyn til de fordele, 
som decentrale produktionsanlæg bibringer 
nettet.

(30) Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder til elnettet bør være objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og 
der bør tages behørigt hensyn til de fordele, 
som decentrale produktionsanlæg bibringer 
nettet med henblik på sikring af fuld 
anvendelse af produktionskapaciteten. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Produktionen af biobrændstof bør 
miljømæssigt set være bæredygtig. Der bør 
derfor være krav om, at biobrændstoffer, 
som anvendes for at opfylde målene i 
direktivet, og biobrændstoffer, der nyder 
godt af nationale støtteordninger, opfylder 
kriterierne om miljømæssig 
bæredygtighed.

(34) Produktionen af biobrændstof bør som 
andre vedvarende energikilder være 
miljømæssigt set bæredygtig. Der bør 
derfor være krav om, at biobrændstoffer, 
som anvendes for at opfylde målene i 
direktivet, og biobrændstoffer, der nyder 
godt af nationale støtteordninger, opfylder 
kriterierne om miljømæssig 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at (39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
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fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
efterspørgsel bør ikke have den virkning, at 
områder med stor biodiversitet ødelægges. 
Sådanne udtømmelige ressourcer, hvis 
værdi for menneskeheden er anerkendt i 
diverse internationale instrumenter, bør 
bevares. Forbrugere i Fællesskabet ville 
desuden finde det moralsk forkasteligt, 
hvis et øget forbrug af biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler betød, at 
områder med stor biodiversitet blev 
ødelagt. Af ovennævnte grunde skal der 
fastsættes kriterier, som sikrer, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler kun er omfattet af 
incitamenterne, hvis der er garanti for, at 
de ikke stammer fra områder med stor 
biodiversitet. Ifølge de valgte kriterier 
betragtes skove som biologisk 
mangfoldige, hvis de er uforstyrret af 
nogen væsentlig menneskelig aktivitet 
(efter definitionen anvendt af FN's 
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, 
FN's Økonomiske Kommission for Europa 
og Ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa), eller hvis de er 
beskyttet i henhold til nationale love om 
naturbeskyttelse. Visse græsarealer har 
også stor biodiversitet, og det er derfor 
hensigtsmæssigt, at biobrændstoffer fra 
råmaterialer fra sådanne områder ikke er 
kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv. Kommissionen bør fastsætte 
hensigtsmæssige kriterier og/eller 
geografiske udstrækninger for at definere 
sådanne græsarealer med stor biodiversitet 
i overensstemmelse med de til rådighed 
værende videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
efterspørgsel bør ikke have den virkning, at 
områder med stor biodiversitet ødelægges. 
Sådanne udtømmelige ressourcer, hvis 
værdi for menneskeheden er anerkendt i 
diverse internationale instrumenter, bør 
bevares. Forbrugere i Fællesskabet ville 
desuden finde det moralsk forkasteligt, 
hvis et øget forbrug af biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler betød, at 
områder med stor biodiversitet blev 
ødelagt. Af ovennævnte grunde skal der 
fastsættes kriterier, som sikrer, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler kun er omfattet af 
incitamenterne, hvis der er garanti for, at 
de ikke stammer fra områder med stor 
biodiversitet, eller at udvindingen af 
råmaterialerne ikke påvirker 
biodiversiteten negativt. Ifølge de valgte 
kriterier betragtes skove som biologisk 
mangfoldige, hvis de er uforstyrret af 
nogen væsentlig menneskelig aktivitet 
(efter definitionen anvendt af FN's 
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, 
FN's Økonomiske Kommission for Europa 
og Ministerkonferencen om beskyttelse af
skovene i Europa), eller hvis de er 
beskyttet i henhold til nationale love om 
naturbeskyttelse. Visse græsarealer har 
også stor biodiversitet, og det er derfor 
hensigtsmæssigt, at biobrændstoffer fra 
råmaterialer fra sådanne områder ikke er 
kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv, hvis de høstes på en måde, der 
påvirker biodiversiteten negativt.
Kommissionen bør fastsætte 
hensigtsmæssige kriterier og/eller 
geografiske udstrækninger for at definere 
sådanne græsarealer med stor biodiversitet 
i overensstemmelse med de til rådighed 
værende videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39 a) Selv om energi fra biomasse ikke 
skal udvindes af råmaterialer fra jord med 
anerkendt biodiversitet eller fra jord med 
store kulstoflagre, f.eks. skove, der er 
uforstyrret af væsentlig menneskelig 
aktivitet og/eller konstant skovbevoksede 
områder, kan der alligevel være stort pres 
på naturlige skove som en uønsket 
konsekvens af den øgede produktion af 
biobrændstoffer. Når efterspørgslen efter 
vegetabilske olier f.eks. stiger på grund af 
stigende efterspørgsel efter biodiesel, kan 
en mulig konsekvens være, at 
skovområder ryddes med henblik på 
produktion af sojabønner eller palmeolie.
I nogle tilfælde kan der forekomme 
rydninger, selv om det er i strid med 
nationale og internationale forskrifter.
Derudover er forskellige pres på jorden en 
uundgåelig konsekvens af øget omfang af 
eller anvendelsesområder for næsten alle 
jordintensive aktiviteter. Det er ikke desto 
mindre vigtigt, at EU fastlægger 
incitamenter for at minimere risikoen for 
disse konsekvenser, især bør fremme af 
ordninger til beskyttelse af tropiske 
regnskove, f.eks. kompensation for 
"forhindring af skovrydning" være en høj 
prioritet for EU.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler fremstilles af 
råmaterialer i EU, skal de også opfylde 
EU's miljøkrav til landbrug. Det er hverken 
administrativt eller teknisk muligt at 
anvende sådanne kriterier på import fra 
tredjelande.

(40) Hvis biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler fremstilles af 
råmaterialer i EU, skal de også opfylde 
EU's miljøkrav til landbrug. Det er hverken 
administrativt eller teknisk muligt at 
anvende sådanne kriterier på import fra 
tredjelande. Medlemsstaterne skal 
endvidere opfordres til at undersøge, i 
hvilket omfang integration af nye typer af 
lignocelluloseafgrøder i landbruget kan 
være medvirkende til at forbedre
miljølovgivningen ud over de specifikt
angivne krydsoverensstemmelsesregler i 
den fælles landbrugspolitik, f.eks. hvad 
angår beskyttelse af kvaliteten af 
grundvand og overfladevand, direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Kommissionen bør inden 2010
analysere kravene om en bæredygtig 
ordning for anvendelse af biomasse til 
anden energi end flydende biobrændsler og 
biobrændstoffer og tage højde for, at 
biomasseressourcerne skal forvaltes på 
bæredygtig vis.

(47) Kommissionen bør inden 2009
analysere kravene om en bæredygtig 
ordning for anvendelse af biomasse til 
anden energi end flydende biobrændsler og 
biobrændstoffer og tage højde for, at alle
biomasseressourcerne skal forvaltes på 
bæredygtig vis. Ordningen skal med tiden 
også omfatte landbrugsdrift.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Hvis målet om en andel af 
biobrændstoffer på 10 % skal kunne 
opfyldes, skal der markedsføres diesel med 
større iblanding af biodiesel end, hvad 
EN590/2004-standarden foreskriver.

Udgår

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de anspore til 
anvendelsen af biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele - herunder 
diversificeringsfordelen ved fremstilling af 
biobrændstoffer af affald, restprodukter, 
celluloseholdige nonfood-materialer og 
lignocellulose - ved at tage behørigt hensyn 
til de forskellige omkostninger, der er 
forbundet med produktion af energi fra 
traditionelle biobrændstoffer på den ene 
side og biobrændstoffer, som giver ekstra 
fordele, på den anden side. 
Medlemsstaterne kan opmuntre til 
investering i udviklingen af teknologier til 
vedvarende energi, som har brug for tid til 
at blive konkurrencedygtige.

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de anspore til 
anvendelsen af biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele - herunder 
diversificeringsfordelen ved fremstilling af 
biobrændstoffer af affald, restprodukter, 
nonfood-materialer og 
lignocelluloseholdige materialer - ved at 
tage behørigt hensyn til de forskellige 
omkostninger, der er forbundet med 
produktion af energi fra traditionelle 
biobrændstoffer på den ene side og 
biobrændstoffer, som giver ekstra fordele, 
på den anden side. Medlemsstaterne kan 
opmuntre til investering i udviklingen af 
teknologier til vedvarende energi, som har 
brug for tid til at blive konkurrencedygtige.

Or. en



PE406.140v01-00 18/53 PA\723926DA.doc

DA

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug, og at 
biobrændstoffer skal udgøre 10 % af de 
enkelte medlemsstaters forbrug af benzin 
og diesel til transport inden 2020, og målet 
derfor grundet den påtænkte indsats 
omfang bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 8 % af de enkelte 
medlemsstaters forbrug af vedvarende 
energi til transport inden 2020, og målet 
derfor grundet den påtænkte indsats 
omfang bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier, 
administrative procedurer og 
elnettilslutninger i relation til energi fra 

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier, 
administrative procedurer og 
elnettilslutninger i relation til energi fra 



PA\723926DA.doc 19/53 PE406.140v01-00

DA

vedvarende energikilder. Det fastlægger 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

vedvarende energikilder. Det fastlægger 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for energi fra vedvarende energikilder og 
især for energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for bæredygtighedskriterier skal være mere vidtrækkende end 
biobrændstoffer, der er en lille del af vedvarende energi, og omfatte bæredygtige kategorier 
for vedvarende energi samt alle anvendelser af biomasse til energi.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) "områder med høj bevaringsværdi" 
betyder:
- områder, der indeholder globale, 
regionale eller nationale betydelige 
koncentrationer af biodiversitetsværdier  
(f.eks. endemisme, truede arter, refugier); 
- globale, regionale eller nationale 
betydeligt store områder på 
landskabsniveau, hvor en levedygtig 
bestand af de fleste eller alle naturligt 
forekommende arter findes i naturlige 
spredningsmønstre og i rigelige mængder;
- områder, der er i eller indeholder 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer; 
- områder, der leverer grundlæggende 
økosystemtjenester i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder, 
erosionskontrol); 
- områder, der er grundlæggende i 
forhold til at opfylde basale behov for 
lokalsamfund (f.eks. subsistens, 
sundhed); 
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- områder, der er vigtige i forhold til 
lokalsamfundenes traditionelle kulturelle 
identitet (områder af kulturel, økologisk, 
økonomisk eller religiøs betydning 
identificeret i samarbejde med sådanne 
lokalsamfund). 

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af områder med høj bevaringsværdi i artikel 15, stk. 3. 
Grundlaget for høj bevaringsværdi blev oprindeligt udviklet af Forest Stewardship Council 
(FSC) (nu omfattet af FSC's certificeringsordning) og er et solidt grundlag for identificering 
af områder med høj bevaringsværdi, der eventuelt er beskyttet under national lovgivning eller 
internationale konventioner.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst de nedenfor angivne produkter 
skal betragtes som biobrændstoffer:

(a) "bioethanol": Ethanol, der er 
fremstillet af biomasse og/eller den 
bionedbrydelige del af affald, og som 
anvendes som biobrændstof;

b) "biodiesel": Et methylester, der er 
fremstillet af vegetabilsk eller animalsk 
olie af dieselkvalitet, og som anvendes 
som biobrændstof;

(c) "biogas": En brændgas fremstillet af 
biomasse og/eller den bionedbrydelige del 
af affald, som kan renses til 
naturgaskvalitet, og som anvendes som 
biobrændstof eller trægas;

(d) "biomethanol": Methanol, der er 
fremstillet af biomasse, og som anvendes 
som biobrændstof;
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(e) "biodimethylether": Dimethylether 
fremstillet af biomasse, og som anvendes 
som biobrændstof.

(f) "bio-ETBE (Ethyl-tertiær-
butylether)": ETBE fremstillet på 
grundlag af bioethanol. Volumenandelen 
af bio-ETBE, der beregnes som 
biobrændstof, er 47 %;

(g)"bio-MTBE (methyl-tertiær-
butylether": Brændstof fremstillet på 
grundlag af biomethanol.
Volumenandelen af bio-MTBE, der 
beregnes som biobrændstof, er 36 %;

(h) "syntetiske biobrændstoffer":
Syntetiske kulbrinter eller blandinger af 
syntetiske kulbrinter, der er fremstillet af 
biomasse;

(i) "biohydrogen": Hydrogen, der er 
fremstillet af biomasse og/eller den 
bionedbrydelige del af affald, og som 
anvendes som biobrændstof;
(j) "ren vegetabilsk olie": Olie, der er 
fremstillet af olieplanter ved presning, 
udvinding eller lignende procedurer, og 
som kan være rå eller raffineret, men er 
kemisk uændret, hvor anvendelsen heraf 
er forenelig med den pågældende 
motortype og de tilsvarende 
emissionskrav.

Or. en

Begrundelse

Disse definitioner er fastsat i direktiv 2003/30/EF. Da direktivet imidlertid ophæves fra 2012, 
er det af afgørende betydning, at de er omfattet af direktivet om fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Det ultimative mål skal være 
progressiv eliminering af 
drivhusgasemissioner fra fossile 
brændstoffer inden for Den Europæiske 
Union inden 1. januar 2050.

Or. en

Begrundelse

For at nedbringe emissioner fra fossile brændstoffer i bekæmpelsen af klimaændringer skal 
EU nå ned på næsten nul i fremtiden.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10 % af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat.

Ved beregningen af de samlede 
energiforbrug inden for transport, jf. 
første afsnit, vil andre olieprodukter end 
benzin og dieselolie ikke blive taget i 
betragtning.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
8 % af det endelige energiforbrug inden for 
transport i den medlemsstat, men kun hvis
energi fra vedvarende energikilder inden 
for transport opfylder de miljømæssige
bæredygtighedskriterier i artikel 15. 
Opnåelsen af målet vil blive vurderet 
hvert tredje år fra og med 2012 på 
grundlag af Kommissionens rapportering 
som fastsat i artikel 20.

Or. en

Begrundelse

På grund af alle de ubekendte faktorer med hensyn til virkningerne af den hastigt stigende 
produktion af biobrændstoffer, baseret på agrobrændstoffer, er der et vigtigt argument for 
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forsigtighed og trinvis tilgang. Det foreslåede bindende mål på 10 % er for optimistisk.
Målsætningen skal ikke være at nå målet for enhver pris, snarere at gennemføre politikker 
med betydelig fordele for klimaet. En fornuftig tilgang vil derfor være at sænke målet og 
udvikle en politik, der er baseret på regelmæssig gennemgang - for at lære af erfaringerne -
både med hensyn til de overordnede mål og de politiske rammer og metodologien.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 1. januar 2010 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en ny hvidbog, der indeholder en 
omfattende liste over den relevante 
lovgivning, der er nødvendig for 
gennemførelse af målet fastsat i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningsarbejdet er ofte fragmenteret. Kommissionens udarbejdelse af et dokument, der 
indeholder den nødvendige lovgivning til opfyldelse af målsætningen med progressiv 
eliminering af drivhusgasemissioner fra fossile brændstoffer i EU, vil være hensigtsmæssigt 
og medføre større gennemsigtighed og klarhed i lovgivningsarbejdet i forbindelse med 
bekæmpelse af klimaændringer.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Bæredygtig anvendelse af vedvarende 

energi
1. I medfør af direktivet er projekter om 
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vedvarende energi miljømæssigt 
bæredygtige, hvis de opfylder 
bestemmelserne i denne artikel. 
2. Under iagttagelse af de nationale 
planlægningsregler og -forskrifter til 
gennemførelse af bestemmelserne i 
direktivet skal de følgende kategorier for 
vedvarende energi være i 
overensstemmelse med direktivet:
(a) alle former for solcellestrøm, 
undtagen hvis medlemsstaterne har 
fastlagt en grænseværdi, hvor 
overskridelse heraf medfører 
gennemførelse af en 
miljøkonsekvensanalyse, som ikke må 
være under 1MW for all enheder i en 
fælles planlægningsansøgning;
(b) elektricitet fra vindmøller underlagt 
bestemmelserne i stk. 5;
(c) koncentreret solenergianlæg i stor 
målestok, forudsat at de ikke er anbragt 
på produktiv landbrugsjord. 
Medlemsstaterne kan dog kræve 
miljøkonsekvensanalyse af anlæg, der 
overskrider 5MW i følsomme områder 
angivet i denne artikel og på små øer;
(d) kombinerede kraftvarmeværker, der 
anvender former for biomasse med en 
kapacitet på under 5MW;
(e) alle former for elektricitet fra ikke-
fossile brændstoffer, der produceres i
landbrug, under iagttagelse af 
bestemmelserne i artikel 12 og 14,
(f) industriel konvertering af CO2 til 
brændstof ved hjælp af alger eller en 
sammenlignelig teknologi, især hvor der 
er en integreret del af kulstofbinding, 
anvendelse og opbevaringsordning for 
anlæg til produktion af elektricitet fra 
fossile brændstoffer eller et intensivt 
industrielt energianlæg.
Nye teknologier for vedvarende energi, 
der ikke er påvist inden ikrafttrædelse af 
nærværende direktiv, og som påviseligt 
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opfylder kriterierne i denne artikel, kan 
midlertidigt tilføjes dette stykke i henhold 
til proceduren, hvortil der henvises i 
artikel 21, stk. 2, efter gennemgang af 
direktivet.
3. Ethvert anlæg eller projekt, der ikke 
opfylder kriterierne i stk. 2, kan dog 
betragtes som værende i 
overensstemmelse med betingelserne i 
denne artikel og artikel 15, i henhold til 
en miljøkonsekvensanalyse, hvori 
opfyldelse af bestemmelserne i denne 
artikel bekræftes.
4. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 12, stk. 5, skal 
Kommissionen stille et lovforslag om 
energikonverteringseffektivitet for 
brændstoffer, der er produceret i 
overensstemmelse med artikel 15, med 
henblik på anvendelse i transportsektoren.
5. Medlemsstaterne kan udpege specifikke 
områder af deres territorier, f.eks. 
nationalparker eller lokale parker, 
områder med høj biodiversitet, 
yngleområder for fugle, særligt 
naturskønne områder eller områder med 
national kulturarv, zoner der er udpeget 
under habitatdirektivet og/eller andre 
relevante internationale forskrifter om 
biodiversitet, som kan undtages fra 
gennemførelsen af denne artikel, enten 
med henblik på produktion af den 
samlede energiproduktion eller med 
henblik på specifikke teknologier om 
vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag behandles kriterier for bæredygtighed næsten udelukkende negativt 
og karakteriseres som etablering af "forbudte områder". Med den nye artikel reduceres denne 
negative balance ved fremhævelse af de teknologier for vedvarende energi, der under visse 
betingelser for omfang og lokalisering ikke rejser væsentlige bæredygtighedsspørgsmål og 
dermed vender bevisbyrden i nogle medlemsstater. Forslaget skal ikke resultere i en definitiv 
liste og giver mulighed for hurtig behandling af teknologier, eksisterende eller fremtidige, 
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som opfylder samme kriterier for bæredygtighed, med henblik på planlægning og investering.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 15 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler.

Kriterier for bæredygtighed for energi fra 
biomasse.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

1. Uanset om råmaterialerne er dyrket i 
eller uden for EU, tages energi fra 
biomasse kun i betragtning med henblik på 
litra a), b) og c) nedenfor, hvis den
opfylder kriterierne i stk. 2-5:

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af kriterierne skal fremgå tydeligt i teksten.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 2. Den reduktion af 
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drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35 %.

Når der er tale om biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler, der 
fremstilles på anlæg, der var i drift i januar 
2008, finder første afsnit anvendelse fra 
den 1. april 2013.

drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, skal 
beregnes på grundlag af artikel 17, stk. 1, 
og være mindst 50 %.
Når der er tale om energi fra biomasse, der 
fremstilles på anlæg, der var i drift i januar 
2008, finder første afsnit anvendelse fra 
den 1. januar 2015.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede reduktion af drivhusgasemissioner på 35 % er ikke ambitiøs nok. Ved 
fastsættelse af et meget lavere mål vil hovedparten af produktionen af biobrændstoffer opfylde 
kriterierne med risiko for at fastlåse produktionen i ineffektiv produktion med begrænsede 
klimafordele og potentielt store indirekte konsekvenser for arealanvendelsen. Ved at foreslå 
en grænseværdi for drivhusgasemissioner på kun 35 % nedprioriteres det betydelige 
potentiale for effektiv produktion af biobrændstoffer i de tropiske skove. Der tilbydes ingen 
reelle incitamenter til fornyelse og nedbringelse af drivhusgasemissionerne med en 
grænseværdi på 35 %. Hvis biobrændstoffer i fremtiden skal yde mere i form af klimafordele, 
skal grænseværdien for reduktion af drivhusgasemissioner ligge på 50 % fra tidspunktet for 
ikrafttrædelse af direktivet. I betragtning af, at ambitionsniveauet er højere, skal eksisterende 
produktionsfaciliteter have mere tid til at tilpasse sig (2015 i stedet for 2013).

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 3 - afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med 
anerkendt høj biodiversitetsværdi, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i eller efter januar 2008, uanset 
om landområdet stadig har denne status:

3. Energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi, medmindre det 
påvises, at den stammer fra bæredygtig 
forvaltning, og at produktionen og 
udvindingen af det pågældende 
råmateriale ikke har negative 
konsekvenser for biodiversiteten, og/eller 
det påvises, at sammensætningen af 
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naturlige arter og processer vil blive 
reetableret efter indgriben. Dette omfatter
et landområde, der havde en af følgende 
statusser i eller efter november 2005, 
uanset om landområdet stadig har denne 
status: 

(-a) områder med høj bevaringsværdi.

Or. en

Begrundelse

I den foreslåede liste over "forbudte områder" udelades visse særlige områder, og listen bør 
suppleres, f.eks. gennem vedtagelse af kategorier for områder med høj bevaringsværdi. I 
henhold til det oprindelige forslag kan landområder enten fuldt ud anvendes til produktion af 
biobrændstoffer eller slet ikke anvendes. I Europa og andre steder bør bæredygtig forvaltning 
være mulig, således at det er muligt at anvende begrænsede mængder biomasse, hvis det 
gøres på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opstiller kriterier og 
geografiske udstrækninger for at afgøre, 
hvilke græsarealer der er omfattet af litra 
c). En sådan foranstaltning til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Udgår

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 4 - afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der havde 
en af følgende statusser i januar 2008 og 
ikke længere har denne status:

4. Energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, 
medmindre det påvises, at den stammer 
fra affaldsstrømme, trærester eller 
bæredygtig forvaltning. Dette omfatter et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i januar 2008 og ikke længere har 
denne status:

Or. en

Begrundelse

I henhold til det oprindelige forslag kan landområder enten fuldt ud anvendes til produktion 
af biobrændstoffer eller slet ikke anvendes. I Europa og andre steder bør bæredygtig 
forvaltning være mulig, således at der kan anvendes begrænsede mængder biomasse, hvis det 
gøres på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette stykke anvendes 
ikke, hvis landområdet på det tidspunkt, 
hvor råmaterialet blev udvundet, havde 
samme status som i januar 2008.

Bestemmelserne i dette stykke anvendes 
ikke, hvis landområdet på det tidspunkt, 
hvor råmaterialet blev udvundet, havde 
samme status som i november 2005.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I samarbejde med de relevante 
myndigheder i medlemsstaterne og 
tredjelandene vedtager Kommissionen de 
geografiske rammer for de områder, der 
er dækket af stk. 3 og 4. En sådan
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv
vedtages efter forskriftproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal fremlægge de geografiske rammer for "forbudte områder", da det vil lette 
påvisning af overensstemmelse med kriterierne for de økonomiske aktører og især de små 
producenter.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
fremstilles i overensstemmelse med de 
krav og standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

7. Kommissionen aflægger rapport om 
eventuelle yderligere krav om en 
bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2009. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Energi fra biomasse skal ikke 
overvejes til formål, hvortil der henvises i 
stk. 1, medmindre der er truffet effektive
foranstaltninger til forebyggelse af:
(a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer,
(b)overdrevet vandforbrug i områder, 
hvor der er vandknaphed.

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Kommissionen skal hvert andet år 
rapportere til Europa-Parlamentet og 
Rådet om indvirkningen af en øget 
efterspørgsel efter biobrændstoffer på
bæredygtigheden i Fællesskabet og i 
tredjelande, indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i
tredjelande, udviklingslandenes 
befolkningers mulighed for at have råd til 
disse fødevarer og udviklingsspørgsmål i 
et bredere perspektiv. Den første rapport 
skal fremlægges i 2012. I rapporten skal 
spørgsmålet om at respektere rettigheder 
til anvendelse af landområder indgå. For 
hvert land, der bidrager med betydelige
kilder til råmaterialer til de 
biobrændstoffer, som er brugt i EU, skal 
det være angivet i rapporten, om landet 
har ratificeret og gennemført en af 
følgende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation:
(i) Konventionen om mindstealder for 
adgang til beskæftigelse (nr. 138);
(ii) Konventionen om forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse af de 
værste former for børnearbejde (nr. 182);
(iii) Konventionen om afskaffelse af 
tvangsarbejde (nr. 105);
(iv) Konventionen vedrørende tvunget 
eller pligtmæssigt arbejde (nr. 29);
(v) Konventionen vedrørende lige løn til 
mandlige og kvindelige arbejdere for 
arbejde af samme værdi (nr. 100);
(vi) Konventionen vedrørende 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv (nr. 111);
(vii) Konventionen om foreningsfrihed og 
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beskyttelse af retten til at organisere sig 
(nr. 87);
(viii) Konventionen om retten til at 
organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger (nr. 98).
Med udgangspunkt heri bør 
Kommissionen fremsætte passende 
forslag.

Begrundelse

Sociale kriterier var ikke omfattet af Kommissionens forslag med den forklaring, at indførelse 
af disse kriterier ville være i strid med WTO-regler. I henhold til forslaget skal Kommissionen 
udarbejde en særlig rapport hvert andet år med en beskrivelse af den sociale indvirkning af 
den stigende efterspørgsel efter og anvendelse af biobrændstoffer. Kommissionen bør om 
nødvendigt foreslå afhjælpende foranstaltninger på grundlag af rapporterne.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat 
i artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Når energi fra biomasse skal tages i 
betragtning med henblik på artikel 15, stk. 
1, kræver medlemsstaterne af de 
økonomiske aktører, at de påviser, at de 
kriterier for bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) forsendelser af råmaterialer eller 
biobrændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika kan være 
blandede,

(a) forsendelser af råmaterialer eller 
biobrændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika kan være 
blandede, forudsat at alle forsendelser 
opfylder kriterierne for bæredygtighed i 
henhold til artikel 15.

Or. en

Begrundelse

Alle forsendelser skal opfylde kriterierne, ellers er der stor risiko for, at biobrændstoffer og 
biobrændsler med lavtydende drivhusgasemissioner blandes med højtydende biobrændsler og 
dermed godkendes som opfyldende kriterierne.   

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 16 - stk. 2 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens rapport i 2009 skal 
endvidere indeholde forslag om en 
ordning med henblik på verifikation af 
opfyldelsen af kriterierne for 
bæredygtighed i artikel 15 for alle former 
for energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

Selv om det foreslås, at kriterierne udvides fra biobrændstoffer til også at omfatte alle 
energianvendelser af biomasse, mangler der en ordning med henblik på verifikation af 
opfyldelse for andre energianvendelser af biomasse end biobrændstoffer. Kommissionen bør 
derfor udarbejde en sådan ordning i en rapport i 2009.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
med en fortegnelse over de enheder på 
deres territorium, der er klassificeret som
NUTS 2-niveau i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 1059/2003, hvor
typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning 
af landbrugsråvarer kan forventes at være
lavere end eller svare til de emissioner, der 
rapporteres under overskriften
"Dyrkning" i del D i bilag VII til dette 
direktiv, ledsaget af en beskrivelse af den
metode og de data, der er anvendt til 
udarbejdelsen af listen. Metoden tager
jordbeskaffenhed, klima og forventede 
råmaterialeafgrøder i betragtning.

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
med en fortegnelse over de enheder på 
deres territorium, der er klassificeret som
NUTS 2-niveau i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 1059/2003, hvor
typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning 
af landbrugsråvarer kan forventes at være
lavere end eller svare til de emissioner, der 
rapporteres under overskriften
"Dyrkning" i del D i bilag VII til dette 
direktiv, ledsaget af en beskrivelse af den
metode og de data, der er anvendt til 
udarbejdelsen af listen.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 17 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede
og typiske værdier og standardværdier i 
bilag VII del B og del E, med særlig vægt 
på emissioner fra transport og fremstilling,
og kan om nødvendigt beslutte at 
korrigere værdierne. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2010 og hvert andet år herefter
rapport om de typiske værdier og 
standardværdier i bilag VII del B og del E, 
med særlig vægt på dyrkning. Med hensyn 
til skønnede og typiske værdier for 
dyrkning skal Kommissionen den 31. 
december 2010 fastsætte et nyt sæt 
skønnede og typiske værdier og 
standardværdier, der afspejler regionale 
og klimatologiske forhold. I 
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gennemgangsprocessen skal 
synspunkterne hos producenter i både 
tredjelande og i EU indgå. Kommissionen 
skal derudover vurdere og om nødvendigt 
foreslå skønnede og typiske værdier og 
standardværdier for dyrkning ved 
anvendelse af bæredygtige 
landbrugsmæssige og økologiske 
dyrkningsmetoder.  En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der er foreslået specifikke standardværdier for dyrkning, men de er meget generelle (globale 
gennemsnit) og afspejler langt fra de store fysiske variationer. Emissioner fra dyrkning kan 
afvige meget mellem regioner og på grund af klimaforhold. Derudover er måling af faktiske 
emissioner fra dyrkning vanskelig og meget omkostningskrævende. Sammen med emissioner 
fra ændret arealanvendelse er dette den vanskeligste del at fastsætte skønnede eller typiske 
værdier og standardværdier for. Det er derfor af stor betydning, at Kommissionen fremlægger 
regionaliserede værdier for produktion, som mere nøjagtigt afspejler de regionale forskelle.
Ellers er der stor risiko for, at direktivet vil tvinge de økonomiske aktører til at bruge store 
ressourcer på målinger og også påvirke alle små producenter, der muligvis ikke har de 
pågældende ressourcer, negativt.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 17 - stk. 5 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) I alle andre tilfælde er 
standardværdierne forsigtigt ansat 
sammenlignet med normale
produktionsprocesser.

(b) I alle andre tilfælde repræsenterer 
standardværdierne 80 % af værdierne for
normale produktionsprocesser.

Or. en
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Begrundelse

Standardværdierne skal være fastsat ifølge en konsekvent regel. Kommissionens tilgang i 
forslaget har været at fratrække 40 % fra de typiske værdier for fremstilling. Om dette er 
restriktivt, afhænger udelukkende af variabiliteten. I nogle tilfælde er det sandsynligvis meget 
restriktivt og i andre tilfælde slet ikke restriktivt.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 18 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige bestemmelser for biobrændstoffer Særlige bestemmelser for fremme af 
anvendelse af vedvarende energi til
transport

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres om disponible 
biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport. For procentdele 
af biobrændstoffer, der blandes i 
mineraloliederivater, og som overstiger 
grænseværdien på 10 volumenprocent, 
kræver medlemsstaterne, at dette skal 
angives ved salgsstederne.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres i detaljer om 
tilgængeligheden og miljøfordelene ved 
alle forskellige kilder til vedvarende 
energi til transport. Når procentdelene af 
biobrændstoffer, der blandes i 
mineraloliederivater, overstiger
grænseværdien på 10 volumenprocent, 
kræver medlemsstaterne, at dette skal 
angives ved salgsstederne.

Or. en
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Begrundelse

Der skal være oplysninger til rådighed, ikke blot om biobrændstoffer, men også om alle 
former for vedvarende energi til transport.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal udpege benzin-
og dieselbrændstoffer, der er udledt af 
hydrobehandling af vegetabilske olier og 
animalske fedtstoffer eller af pyrolyseolier 
udledt af enhver form for biomasse, og 
som kemisk og ydelsesmæssigt ikke kan
skelnes fra eller er bedre end benzin og 
diesel udledt af fossile brændstoffer som 
"EuroBio Petrol" og "EuroBio Diesel", 
forudsat at andelen af biobrændstoffer i 
de samlede brændstoffer svarer til eller 
overstiger 50 %, og at det anvendte 
hydrogen ikke er udledt af fossile 
brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Det er velkendt, at forbrugerne efter indførelsen af blyfri benzin i 1980'erne og 1990'erne og i 
overensstemmelse med olieselskabernes og benzinforhandlernes efterfølgende 
markedsforskning reagerer positivt og hurtigt på indførelsen af "grønne" brændstoffer. Stk. 
1a er fastsat for at skabe større efterspørgsel efter det bedste og mest bæredygtige alternativ 
til fossile brændstoffer i erkendelse af, at det vil tage tid for brændstofproducenter at fremme 
produktionen til fuld "grøn" standard - blandinger med 50-100 % ikke-fossile brændstoffer.  
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne skal udpege enhver 
blanding af benzin og diesel, hvortil der 
henvises i stk. 1a, hvor andelen af 
biobrændstoffer er mindst 10 %, men 
under 50 %, som "EuroBio Petrol" og 
"EuroBio Diesel". Andelen af anvendte 
biobrændstoffer under iagttagelse af dette 
stykke skal hæves i tråd med angivelsen i 
artikel 15, stk. 2.   

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 
december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.

Udgår

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 

Udgår
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mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 
tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse 
af VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis 
af affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

Udgår

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver støttemekanisme, herunder de 
økonomiske incitamenter, der er fastlagt 
af medlemsstaterne med henblik på 
produktion i stor målestok og 
anvendelse/forbrug af vedvarende energi 
til transport, skal stå i rimeligt forhold til 
drivhusgasbesparelserne. Forskning og 
udvikling på området for vedvarende 
energi til transport samt udvikling af 
bæredygtige transportsystemer skal 
fremmes, både på medlemsstatsplan og 
EU-plan, og kan tildeles yderligere støtte.
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Begrundelse

For at tilskynde til anvendelse af de bedste alternativer til vedvarende energi inden for
transport (herunder elektricitet og hydrogen) skal støtteordninger, herunder subsidier, stå i 
rimeligt forhold til drivhusgasbesparelserne.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 19 - stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I deres første rapport skitserer 
medlemsstaterne, om de agter at:

3. I deres første rapport skitserer 
medlemsstaterne, om og i bekræftende 
fald hvornår de agter at:

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 20 - stk. 5 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

(a) de relative miljømæssige og sociale
fordele og omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

Or. en
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 20 - stk. 5 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse 
fødevarer og udviklingsspørgsmål i et 
bredere perspektiv og

(c) indvirkningen af EU's politik om energi 
fra biomasse på fødevaresikkerheden i 
udviklingslandene, herunder den 
eventuelle virkning på lavindkomstlande 
med fødevareunderskud og de mindst 
udviklede lande og tilgængeligheden af og 
adgangen til fødevarer inden for 
eksportlandene, og bredere perspektiv og

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Bilag III - række 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biodiesel (methylester, der er fremstillet af 
vegetabilsk eller animalsk olie, af 
dieselkvalitet til anvendelse som 
biobrændstof)

FAME (methylester, der er fremstillet af 
vegetabilsk eller animalsk olie, af 
dieselkvalitet til anvendelse som 
biobrændstof)

Or. en

Begrundelse

Fedtsyremethylestere (FAME) er blot én form for "biodiesel" og skal ikke fremhæves på 
bekostning af alle andre i henhold til EU-lovgivningen.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Bilag III - række 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hydrogeneret vegetabilsk olie (vegetabilsk 
olie, der er behandlet termokemisk med 
hydrogen)

Hydrogeneret vegetabilsk olie og 
animalske fedtstoffer (vegetabilsk olie og 
animalske fedtstoffer, der er behandlet 
termokemisk med hydrogen)

Or. en

Begrundelse

"Grøn benzin" og "grøn diesel" i henhold til artikel 18 kan produceres gennem en række 
processer, herunder behandling af animalske og vegetabilske olier med hydrogen 
(hydrobehandlet i ændringsforslaget), Fischer-Tropsch-behandling af biomasse og 
raffinering af pyrolyseolie fra biomasse.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Bilag III - række 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benzin Benzin af fossile brændstoffer

Or. en

Begrundelse

Kilden til denne benzintype skal tydeliggøres.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Bilag III - række 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Diesel Diesel af fossile brændstoffer

Or. en

Begrundelse

Kilden til denne dieseltype skal tydeliggøres. 

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Bilag III - række 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Svær brændselsolie af fossile 
brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag V udgår

Or. en

Begrundelse

Disse standarder skal fastsættes af CEN.
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VI udgår

Or. en

Begrundelse

Disse standarder skal fastsættes af CEN.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 1 - afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + ep + etd + eu -
eccs - eccr - eee,

hvor
E = de samlede emissioner fra 

anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra 

udvinding eller dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra 

ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen 

ep = emissionerne fra 
forarbejdning

etd = emissionerne fra transport 
og distribution

eu = emissionerne fra selve 
anvendelsen af brændstoffet

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + eiluc + esca + 
ep + etd + eu - eccs - eccr - eee,

hvor
E = de samlede emissioner fra 

anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra 

udvinding eller dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra 

ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen 

eiluc = de årlige emissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen

esca = Emissionsbesparelser fra 
akkumulering af kulstof i jordbunden via 
forbedret landbrugsforvaltning
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eccs = emissionsbesparelser fra 
separation og binding af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra 
separation og erstatning af kulstof

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

ep = emissionerne fra 
forarbejdning

etd = emissionerne fra transport 
og distribution

eu = emissionerne fra selve 
anvendelsen af brændstoffet

eccs = emissionsbesparelser fra 
separation og binding af kulstof

eccu = emissionsbesparelser fra 
binding og anvendelse af kulstof

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

Or. en

Begrundelse

Der skal lægges større vægt på kulstof fra jordbunden. Dette er vigtigt, især da nogen 
produktion, især af helårlige afgrøder, kan bidrage til at øge lagringen af kulstof i 
jordbunden. Hvad angår udpinte eller marginale landområder med ufrugtbar jord kan en 
sådan forøgelse bidrage til at genoprette udpint jord til produktiv jord.

Kommissionen har i metodologien udeladt eventuelle emissioner af drivhusgasser fra 
indirekte ændringer i arealanvendelsen af landområder, som f.eks. når produktionen af 
biobrændstoffer fører til overførsel af tidligere aktiviteter til andre arealer. Disse virkninger 
betragtes af nogle eksperter som vigtigere end emissioner fra direkte ændringer i 
arealanvendelsen.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

el = (CSR - CSA) x 

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

el = (CSR - CSA) x 
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MWCO2/MWC x 1/20 x 1/P
hvor

el = de årlige drivhusgasemissioner 
fra ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til reference-arealanvendelsen 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen 20 år, før råmaterialet er 
høstet, dog tidligst januar 2008 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter) 

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 
44,010 g/mol

MWC = molekylvægten af kulstof = 
12,011 g/mol

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det andet flydende 
biobrændsels energiindhold pr. arealenhed 
pr. år).

MWCO2/MWC x 1/20 x 1/P
hvor

el = de årlige drivhusgasemissioner 
fra ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed
CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til reference-arealanvendelsen 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen 20 år, før råmaterialet er 
høstet, dog tidligst januar 2008 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter) 

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 
44,010 g/mol

MWC = molekylvægten af kulstof = 
12,011 g/mol

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det andet flydende 
biobrændsels energiindhold pr. arealenhed 
pr. år). 

Under forhold, hvor en betydelig del af 
udvekslingen af kulstof mellem 
jordbunden og atmosfæren er i form af 
CH4, skal der tages højde for dette ved at 
ændre beregningen af denne del af 
udvekslingen. Således skal den 
molekylære vægt af CO2 erstattes af den 
molekylære vægt af CH4 (MWCH4) og 
ganget med CO2-ækvivalent af CH4 i stk. 
5 (MWCH4 = molekylær vægt af metan = 
16.043 g/mol)

Or. en

Begrundelse

Metan er en meget stærk drivhusgas, 23 gange stærkere end CO2. Selv om metanemissioner 
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svarer til en stor del af drivhusgasemissionerne fra ændringer i arealanvendelsen, skal der 
tages højde for disse emissioner.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der kan til beregningen ifølge punkt 7 
benyttes følgende værdier for både CSR og
CSA.

8. Der kan til beregningen ifølge punkt 7 
benyttes de værdier, der er forelagt af 
IPPC i retningslinjerne for nationale 
opgørelser af drivhusgasser, for både CSR
og CSA

Tabel arealanvendelse Tabel udgår
Alternativt kan de faktiske værdier 
anvendes for både CSR og CSA..

Alternativt kan de faktiske værdier 
anvendes for både CSR og CSA.

Til beregning af P kan benyttes følgende 
værdier:

Udgår

Tabel Tabel udgår
Alternativt kan de faktiske værdier 
anvendes.

De faktiske værdier skal anvendes til 
beregning af P.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til emissioner fra ændret arealanvendelse foreslås der en forbedret metodologi. 
IPCC fremlagde allerede i 1996 en detaljeret, men dimensionerbar metodologi til ændringer i
arealanvendelse, som blev opdateret i 2006, og som allerede anvendes til rapportering i 
henhold til Kyoto-protokollen. Anvendelse af denne metodologi til beregning af emissioner fra 
arealanvendelse er en meget stor forbedring af metodologien. Der er stærke begrundelser for 
at anvende IPCC's metodologi. Metodologien giver mere fleksibilitet og vil sandsynligvis 
blive godkendt, da mange lande i verden allerede anvender metodologien.
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Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Emissioner fra indirekte ændringer i
arealanvendelsen, eiluc, skal have en værdi 
på 0, hvor produktionen af 
biobrændstoffer er baseret på 
råmaterialer, der ikke kræver anvendelse 
af afgrøder, græsarealer eller jord med 
vedvarende afgrøder, herunder affald. eiluc 
skal have en værdi på 20gCO2/MJ i alle 
andre tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Drivhusgasemissioner fra indirekte ændret arealanvendelse gælder for al produktion på 
andre arealer end ledige, marginale og udpinte arealer. Værdien på 20gCO2eg/MJ er lav 
sammenlignet med den værdi, der er fremkommet i løbet af sidste år i flere forskellige 
beregninger. I betragtning af den store usikkerhed i vurderingen af virkningerne af indirekte 
ændret arealanvendelse og de mange værdier, der er fremlagt, er det dog rimeligt at anvende 
en lav værdi indledningsvis.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Emissionsbesparelser fra 
akkumulering af kulstof i jordbunden som 
følge af bedre landbrugsforvaltning, esca, 
kan medregnes, hvis der ikke allerede er 
taget højde herfor i el.

Or. en



PE406.140v01-00 50/53 PA\723926DA.doc

DA

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 9 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I emissionerne fra forarbejdning, ep, skal 
indgå emissioner fra følgende: selve 
forarbejdningen; svind og lækager; 
fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved forarbejdningen.

9. I emissionerne fra forarbejdning, ep, skal 
indgå emissioner fra følgende: selve 
forarbejdningen; svind og lækager; 
fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved forarbejdningen, men skal 
udelukke emissioner fra forbrænding af 
restprodukter fra landbruget.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Emissionsbesparelser fra separation og 
binding af kulstof, eccs, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation og 
binding af den CO2, hvis emission er 
direkte knyttet til udvinding, transport, 
forarbejdning og distribution af brændstof.

12. Emissionsbesparelser fra separation og 
binding af kulstof, eccs, der ikke allerede er 
medregnet i ep, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation og 
binding af den CO2, hvis emission er 
direkte knyttet til udvinding, transport, 
forarbejdning og distribution af brændstof.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Emissionsbesparelser fra separation og 
erstatning af kulstof, eccr, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation af 
den CO2, hvis kulstof hidrører fra 

13. Emissionsbesparelser fra separation og 
anvendelse, eccu, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation af 
den CO2, hvis kulstof hidrører fra 
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biomasse, og som anvendes til at erstatte 
fossilt CO2, der indgår i kommercielle 
produkter og tjenesteydelser.

biomasse, og som anvendes til at erstatte 
fossilt CO2 eller fossile brændstoffer, der 
indgår i kommercielle produkter og 
tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

CO2-binding kan erstatte CO2, der er udledt af fossile kilder, men kan også være en del af 
erstatning af fossilt brændstof, hvis det f.eks. anvendes i forbindelse med produktion af 
brændstoffer fra alger.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, medregnes for 
så vidt angår den overskydende el, der 
produceres på 
brændstofproduktionsanlæg med 
kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet biprodukt 
end et restprodukt fra landbruget. Når 
denne overskydende el gøres op, ansættes 
kraftvarmeværkets størrelse til, hvad der 
mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 
brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
ved produktion af samme 
elektricitetsmængde på et kraftværk med 
samme brændsel som kraftvarmeværkets.

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, i forbindelse 
med imødekommelse af efterspørgsel efter 
nyttevarme i 
brændstofproduktionsprocesser og 
elektricitet genereret af overskudsvarme 
fra brændstofproduktionsprocesser
medregnes, medmindre det benyttede 
brændsel er et andet biprodukt af 
transportbrændstoffet fra 
biomasseproduktionsprocessen. Når denne 
overskydende el gøres op, ansættes 
kraftvarmeværkets størrelse til, hvad der 
mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 
brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
af EU's gennemsnitlige specifikke 
emissioner fra elektricitetsproduktion i 
EU og de gennemsnitlige emissioner for 
elektricitetsproduktion i det land, hvor 
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elektriciteten er produceret for så vidt 
angår elektricitet produceret i et land, der 
ikke er med i EU.

Or. en

Begrundelse

Drivhusgasbesparelserne forbundet med overskydende el skal regnes for gennemsnitlige 
emissioner, alternativt beregnet ved anvendelse af en marginal tilgang. Ellers vil der med 
direktivet som i KOM-forslaget blive foretrukket anlæg, der anvender fossile brændstoffer, 
frem for anlæg, der anvender biomasse, da førstnævnte får betydelig kredit for at anvende 
kraftvarmeværker af høj kvalitet i modsætning til sidstnævnte. I stedet skal anvendelsen af 
energikilder med mindre drivhusgasemissioner belønnes.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Bilag VII - del C - stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne i forhold til deres 
energiindhold (udtrykt ved nedre 
brændværdi for alle andre biprodukter end 
el).

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne i forhold til deres 
energiindhold (udtrykt ved nedre 
brændværdi for alle andre biprodukter end 
el, varme eller afkøling). 

Kommissionen skal senest den 1. januar 
2010 vurdere, hvorvidt det er 
tilstrækkeligt i forhold til første litra at 
anvende en erstatningsmetode. På 
grundlag af resultaterne af denne 
vurdering kan Kommissionen foreslå 
nødvendige ændringer.

Or. en
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Begrundelse

Emissionsbesparelser fra biprodukter kan beregnes med energimetoden som foreslået i KOM. 
Biprodukter kan imidlertid spille en vigtig rolle i en anden proces og eventuelt nedbringe 
drivhusgasemissioner i den pågældende proces uden at have en høj "nedre brændværdi". I 
henhold til ændringen skal Kommissionen vurdere, om energimetoden kan erstattes med en 
mere kompliceret erstatningstilgang, der kan give et mere realistisk billede af de reelle 
drivhusgasbesparelser.
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