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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

– mener, at der bør fastlægges retningslinjer for de fremtidige energipolitiske valg, idet 
det undgås at fremme sektoraktioner og at kanalisere investeringerne i selvmodsigende 
retninger;

– understreger, at man ved vurderingen af spørgsmålet om indenlandsk produktion og 
indførsel af biomasse ikke må se bort fra hensynet til at fremme udviklingen af en 
selvstændig biomassesektor i EU;

– kræver, at der fastsættes nye langsigtede mål frem til 2020 med hensyn til anvendelse 
og fremme af biobrændstoffer for at vinde investorernes tillid;

– mener, at EU-strategien til fremme af biobrændstoffer netop på baggrund af Lissabon-
strategien skal være orienteret mod effektivitet og bæredygtighed, og at initiativerne 
ikke må føre til uforholdsmæssigt store administrative omkostninger;

– mener, at man bør gennemføre CARS 21-gruppens 8. henstilling, som udpeger 
andengenerationsbiobrændstoffer som en særligt lovende teknologi til reduktion af 
CO2-udledningerne fra transportsektoren;

– understreger, at der fortsat er behov for handling for at forbedre energieffektiviteten;

– understreger nødvendigheden af at indføre en CO2-baseret brændstofafgift i EU for 
afgiftsmæssigt at begunstige de brændstoffer, som på grund af et bedre CO2-regnskab 
yder et større bidrag til at mindske den samlede CO2-udledning;

– mener, at der bør fastsættes en definition på forskellige typer 
andengenerationsbiobrændstoffer for med henblik på miljøindvirkningerne at skelne 
mellem den produktion, der opnås fra skovbrug, i forhold til produktion på grundlag af 
celluloseholdige affaldsmaterialer, organisk affald fra lossepladser og vegetabilske og 
animalske råstoffer;

– mener, at de tekniske standarder for biobrændstoffer skal fastlægges snarest muligt, og 
at det eksisterende direktiv om brændstofkvaliteten skal undersøges for at skabe 
mulighed for en større tilblanding af biobrændstoffer i benzin og dieselolie;

– mener, at andengenerationsbiobrændstoffer (BTL-brændstoffer) giver mulighed for en 
væsentligt større energetisk udnyttelsekapacitet end førstegenerationsbiobrændstoffer;

– mener, at man bør fremme en europæisk platform for anvendelse af biobrændstoffer 
inden for transport;

– forventer, at medlemsstaterne vil yde investeringsstøtte til fremstilling af biomasse på 
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transportområdet, som er forenelig med de struktur- og landbrugspolitiske 
bestemmelser;

– anbefaler, at man i forbindelse med produkt- og teknologistøtten tager hensyn til den 
eventuelle anvendelse af biobrændstoffer i alle transportformer;

– understreger, at det er ønskeligt med en stabil referenceramme med henblik på at gøre 
biobrændstoffer konkurrencedygtige, og tillade udviklingen af et åbent marked, hvor 
forbrugerne kan træffe deres egne valg, som led i en overgangsperiode af flere årtiers 
varighed;

– kræver, at der med henblik på en langsigtet strategi til fremme af et konkurrencedygtigt 
marked for biobrændstoffer i EU, at der opstilles pålidelige rammebetingelser for 
investorer og producenter, der især baseres på afgiftsmæssige incitamenter;

– henstiller til, at man præciserer de forskellige metoder til landbrugets produktion af 
alternative brændstoffer, og de virkninger, som en mere intensiv produktion ville have;

– støtter udvikling og indførelse af et europæisk certificeringssystem for at sikre 
mindstestandarder for produktion af biobrændstoffer inden for økonomi, økologi og 
sociale forhold; understreger, at et sådant system ville skulle anvendes både for 
indenlandsk fremstillede biobrændstoffer og for indførsel fra tredjelande;

– understreger behovet for en informationspolitik om biomasse og biobrændstoffer på 
EU-plan;
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