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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over handlingsplanen for biomasse og EU’s strategi for biobrændstoffer;
understreger, at der er et behov for at udvikle omkostningseffektive muligheder for øget 
anvendelse af biomasse inden for energianvendelse for at bekæmpe klimaændringer og 
drivhusgasemissioner; bidrage til at begrænse afhængigheden af den begrænsede 
ressource olie; fremme en bæredygtig og betalbar energiforsyning samt at forbedre 
forsyningssikkerheden og fremme den teknologiske og økonomiske udvikling i EU;

2. er overbevist om, at produktion og videreudvikling af biomasse og biobrændstoffer vil 
skabe positive impulser for konkurrenceevnen og arbejdsmarkedet i Europa;

3. understreger, at fremme af biomasse og biobrændstoffer bidrager til at styrke 
landdistrikterne; understreger desuden, at anvendelse af biomasse til energiudvinding 
navnlig for små og mellemstore virksomhedsstrukturer inden for land- og skovbrug åbner 
nye perspektiver ud over produktion af fødevarer;

4. mener, at dette bør opnås ved at prioritere forskning, udvikling og demonstration af de 
former for biomasseanvendelse, som har vist sig at give de største og mest 
omkostningseffektive resultater i forbindelse med reduktion af drivhusgasser og 
energibesparelse og via skabelsen af et særligt marked for at forbedre rentabiliteten ved 
hjælp af informationskampagner; mener, at der bør tages særlig hensyn til udvikling og 
fremme af win-win-løsninger, hvor biomasseproduktionen kan kombineres med 
genoprettelse af levesteder, ikke-intensivt landbrug og miljøvenlig arealforvaltning;

5. er enig med Kommissionen i, at anvendelsen af biomasse til stationær anvendelse som 
f.eks. energi, opvarmning og køling kan bidrage optimalt til opfyldelse af EU’s erklærede 
målsætninger om at begrænse afhængigheden af fossil energi og dannelsen af 
drivhusgasser;

6. understreger, at dyrkningen af energiafgrøder ikke bør forringe europæiske landes og 
tredjelandes muligheder for at nå miljøprioriteringer som f.eks. forhindre tab af 
biodiversitet, fremme beskyttelse af skove, forhindre jordbundsforringelse og opnå en god 
økologisk tilstand i EU's vandområder;

7. er bekymret over, at der er en fare for en øget efterspørgsel efter de billigste 
råvareafgrøder, som for øjeblikket findes på verdensmarkedet, hvilket kunne føre til en 
yderligere, betydelig stigning i rydning af tropiske skove og andre former for udryddelse 
af økosystemer med en rig biodiversitet; anmoder derfor om, at der indføres en 
obligatorisk miljøcertificering af bæredygtig dyrkning og produktion af både indenlandsk 
og importeret bioenergi;

8. understreger, at produktion af bioenergi altid skal være i overensstemmelse med god 
landbrugspraksis og ikke bør indvirke på den nationale fødevareproduktion i EU og 
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tredjelande; mener, at incitamenter bør begrænses til de former for anvendelse af 
biomasse, som giver den højeste effektivitet og de største miljø- og klimafordele;

9. opfordrer Kommissionen til, inden den fastsætter produktionskrav til importerede 
biobrændsler, at undersøge, om disse krav er i overensstemmelse med 
Verdenshandelsorganisationens bestemmelser;

10. påpeger, at anvendelsen af skovbiomasse ikke må føre til et øget pres på naturskove og 
skal fremmes på en måde, der er forenelig med en forbedring af skovenes økologiske 
kvalitet; understreger, at bæredygtighed inden for skovbrug ikke kan begrænses til, at man 
kun fælder mindre end den naturlige genvækst, samtidig med at biodiversiteten 
tilsidesættes; understreger, at biomasseproduktionen ikke må føre til en udvidelse af 
kunstigt plantede skove på bekostning af levesteder med en høj naturværdi som f.eks. 
våde enge, moser, halvnaturlige stepper og middelhavsmakier;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere udvælgelsen 
og fremme af de biokomponenter, som sikrer den mest effektive kulstofbalance og er mest 
energieffektive; mener, at der er et presserende behov for, at Kommissionen udarbejder en 
undersøgelse af deres energimæssige livscyklus fra ”seed to wheel" og også prioriterer 
forskning inden for bioraffinering og andengenerations-bioafgrøder og optimering af 
afgrøder uden at begrænse førstegenerations-biobrændstoffernes fortsatte beståen og 
videreudviklingen heraf;

12. understreger nødvendigheden af størst mulig udnyttelse af bioenergiprodukter, såvel til 
termisk som til elektrisk energiproduktion med høj virkningsgrad, der gavner miljøet;

13. opfordrer Kommissionen til at redegøre for de forventede fordele og ulemper ved 
stimulering af biomasseproduktion i og uden for EU;

14. mener, at det i lyset af de modstridende krav til biomasse produceret ved hjælp af affald er 
vigtigt, at bioenergi ikke vil blive brugt som et påskud til at fremme affaldsforbrænding i 
forhold til mere ressourcebesparende muligheder som f.eks. genanvendelse, genbrug eller 
kompostering;

15. mener, at biobrændstoffer ikke bør være en erstatning for brændselseffektive normer for 
køretøjer; forventer, at bilindustrien gør, hvad der er muligt, for at nå et mål på 140 g 
CO2/km i 2008/2009; opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge udviklingen og 
træffe yderligere foranstaltninger til at nå EU’s mål på 120 g/km i 2010;

16. understreger, at en effektiv og vellykket energipolitik, der kombineres med en åbning af 
de nationale energimarkeder, kun er mulig ved hjælp af en koordinering på europæisk og 
internationalt plan; glæder sig over Kommissionens signal om en koordineret tilgang;
understreger behovet for, at medlemsstaterne gives fleksibilitet til at udforme deres egen 
politik i EU; opfordrer medlemsstaterne til at fremme udviklingen af nationale 
handlingsplaner, der afspejler hele spektret af muligheder for at omdanne biomasse til 
energi, opføre bygninger til kedler til biomasse og prioritere energirelaterede investeringer 
i forbindelse med struktur- og Samhørighedsfondene; erkender den betydning, som 
offentlige indkøb og afgiftsfritagelser har for fremme af biomasse og biobrændstoffer;
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17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at stræbe efter og sammenligne bedste praksis 
i forbindelse med fremme af produktion og anvendelse af biomasse og biobrændstoffer 
ved hjælp af den åbne koordinationsmetode;

18. opfordrer Kommissionen til at foreslå de nødvendige lovgivnings- og reguleringsmæssige 
foranstaltninger med henblik på at nå EU’s vedtagne mål om 25 % vedvarende
energikilder i 2020 og fjerne alle ubegrundede hindringer for markedsadgang for biomasse 
og biobrændstoffer uden at tilsidesætte hensynet til miljøet, sundheden og 
bæredygtigheden, som disse foranstaltninger er baseret på;

19. mener, at programmet for intelligent energi i Europa vil bidrage til at støtte lokale 
projekter inden for energibesparelse og sikre hensigtsmæssig anvendelse af 
naturressourcerne.
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KORT BEGRUNDELSE

For at øge andelen af vedvarende energi i Europa og begrænse olieafhængigheden opfordrer 
Kommissionen ved hjælp af EU’s handlingsplan for biomasse (KOM(2005)0628) og 
meddelelsen om en EU-strategi for biobrændstoffer (KOM(2006)0034) til, at produktionen og 
anvendelsen af bioenergi i Europa og tredjelandene forbedres.

Handlingsplanen for biomasse har primært til formål at nå målet om 150 mtoe (millioner ton 
olieækvivalenter) inden 2010, hvilket er mere end det dobbelte af mængden i 2003 (69 mtoe).

Udviklingen af denne energiform, som hovedsagelig udvindes fra korn, sukker og olieplanter,
spildolie, træ og affaldstræ vil ifølge handlingsplanen føre til en stigning på 5 % i anvendelsen 
af vedvarende energi i EU og til en reduktion på 6 % i afhængigheden af importeret energi og 
vil gøre det muligt at opnå en reduktion på 209 mio. ton i CO2-emissioner årligt med 
betydelige fordele for luftkvaliteten.
Anvendelse og produktion af biomasse forventes at spille en betydelig rolle for 
beskæftigelsen (250.000 mennesker) hovedsagelig i landdistrikter såvel som et fald i 
energiprisen.
EU’s handlingsplan indeholder en lang række foranstaltninger (31) for at forbedre 
udviklingen af biomasse-produktionen og anvendelse hovedsagelig på tre områder, nemlig  
transport, elproduktion og opvarmning.
Medlemsstaterne bliver nødt til at spille en vigtig rolle ved at øge anvendelsen af biomasse 
ved at udarbejde nationale handlingsplaner for biomasse såvel som fritagelser for afgifter 
samt procedurer for offentlige indkøb.

EU-strategien for biobrændstoffer har til formål at fremme produktion af en lang række 
produkter, som er udvundet af biologiske materialer (vegetabilsk olie og animalsk fedt), som 
anvendes i flydende form, navnlig som en erstatning for fossile brændsler, i EU og tredjelande 
(også som et alternativ for udviklingslande, som er berørt af nedskæringerne i 
sukkerordningerne). Den indeholder en række foranstaltninger til at forbedre den 
omkostningseffektive produktion og navnlig andengenerations-råvarer til biobrændstoffer og 
skal finansiere forskning, der har til formål at optimere produktionen af afgrøder.
Kommissionens initiativ er hovedsagelig koncentreret om at øge efterspørgslen efter 
biobrændstoffer ved at fastsætte krav om, at benzinselskaberne skal blande en vis procentuel 
andel biobrændstoffer i det brændstof, de markedsfører. Der er til det samme formål blevet 
foreslået, at medlemsstaterne skal indføre nationale mål for andelene, og strengere 
overtrædelsesprocedurer.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens tilgang med hensyn til formål og de 
foranstaltninger, som indgår i strategien for biobrændstoffer og handlingsplanen for biomasse 
og glæder sig navnlig over, at medlemsstaterne får mulighed for at samarbejde ved at indtage 
en førerposition i forhold deres borgere i en tid, som er præget af usikkerhed med hensyn til 
energiforsyning og klimaændringer.

Der er nu brug for en hensigtsmæssig indsats for at udforme en effektiv alternativ og ren 
energipolitik for Europa, herunder på effektiv vis at udnytte bioenergien.
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Dette ville medføre nogle vigtige miljøfordele, som f.eks. reduktioner i drivhusgasser såvel 
som reduktion i afhængigheden af fossile brændsler. Et andet vigtigt aspekt ved denne form 
for energiudvinding er, at der kan produceres energi ved hjælp af små forarbejdningsanlæg i 
byer og landdistrikter. Denne vigtige karakteristika gør det muligt for små samfund i Europa 
og tredjelande at producere deres egen energi ved at bruge naturressourcer, som findes på 
deres eget territorium.
Disse lokale anlæg medfører betydelige besparelser med hensyn til transportudgifter, som er 
ret ikke-bæredygtige i nogle udviklingslande uden for EU og vil give også indirekte fordele 
med hensyn til luftforurening, som skyldes transport.

Som Kommissionen foreslår, er det vigtigt at gøre en indsats på efterspørgselssiden ved at øge 
behovet for bioenergi ved at opstille betingelser og mål i stedet for at yde generelle subsidier 
til ’energiafgrøder”.

For at sikre en mere effektiv produktion og anvendelse bør forskningen i andengenerations-
biobrændstoffer fremmes. Disse nye teknologier giver mulighed for at anvende en lang række 
affaldsprodukter fra landbruget og skovbruget som råmateriale og kunne mindske presset på 
udnyttelsen af jorden samt behovet for import af biobrændstoffer. Incitamenter og 
afgiftsfritagelser bør bruges i forbindelse med disse former for omkostningseffektive 
produktionsformer.

For fuldt ud at kunne drage fordel af bioenergien bør Kommissionen og alle relevante aktører 
ikke desto mindre tage hensyn til følgende betydelige problemer:

Først og fremmest bør vi sikre, at bioenergi-produkter ikke skader miljøet. Denne strategi og 
den deraf følgende stigning i efterspørgslen efter bioenergi kan indeholde nogle risici som 
f.eks. overudnyttelse af jord, f.eks. ved at tilsidesætte god praksis som eksempelvis sædskifte  
såvel som ødelæggelse af skove og økosystemet, navnlig i tredjelande, hovedsagelig i tropiske 
områder. Monokulturer, som fremmes af udefrakommende efterspørgsel i udviklingslande, 
kan medføre ødelæggende skovrydning med miljømæssige, men også socialt ødelæggende 
følger, som det f.eks. var tilfældet ifølge mange ngo'er, i Sydøstasien inden for 
palmeolieindustrien.
Der er derfor brug for en obligatorisk miljøcertificering, som kunne være et hensigtsmæssigt 
instrument til at kontrollere de miljømæssige følger for plantager for at sikre en bæredygtig 
produktion af bioenergi. Dette er muligvis den eneste måde, hvorpå vi kan undgå, at der 
skabes et marked, der udelukkende er baseret på omkostninger, som hovedsagelig i 
tredjelande ville tilskynde til ødelæggende og ikke-bæredygtig praksis.
Herudover bør man ikke undervurdere, at miljøcertificering kunne sikre, at EU's produktion 
ikke udsættes for illoyal konkurrence, som er baseret på miljømæssigt ikke-bæredygtige 
produktionsformer i tredjelande. EU bør øge indsatsen for at sikre, at man også internationalt 
og navnlig i WTO bør anerkende denne certificering.

Et andet problem er den upræcise definition af biomasse i nogle medlemsstaters lovgivninger.
Uorganisk affald kan betragtes som biomasse. Det bør gøres klart, at det simple biprodukt ved 
affaldsforbrænding ikke som sådan bør betragtes som biomasse.

Som et tredje aspekt bør det understreges for så vidt angår denne strategis indvirkning på 
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reformen af den fælles landbrugspolitik, at der træffes nogle foranstaltninger for at fremme 
afgrøder, som skal bruges til energiafgrøder til fremstilling af biodiesel, navnlig ved at tillade, 
at de dyrkes i ikke-braklagte områder såvel som at bruge betalinger fra energiafgrøder som en 
særlig investering i energiafgrøder, der dyrkes i ikke-braklagte områder.
Landbrugets produktion af biobrændstoffer bør ikke desto mindre indvirke på jordens 
frugtbarhed og bør derfor altid være i overensstemmelse med god miljøpraksis og 
bæredygtige dyrkningsmetoder.

Ordføreren glæder sig over initiativet til, at den 15. europæiske konference og udstilling om 
biomasse skal afholdes i Berlin i maj 2007, hvilket er en enestående mulighed for at samle 
aktører, som beskæftiger sig med udvikling af en bæredygtig produktion af biomasse. Vi vil 
gerne foreslå, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed deltager i denne 
vigtige workshop for at holde sig ajour med den seneste udvikling på dette område.

Endelig er projektet om vedvarende energi skræddersyet til Den Europæiske Union. Ligesom 
det indre marked og euroen var nødvendige, men en ønskedrøm for mange på det tidspunkt, er 
den fælles politik for vedvarende energi den næste fase. I en verden med høje oliepriser, 
stigende afhængighed af nogle få eksterne ikke-stabile leverandører, nye problemer med 
tilgængeligheden af fossile brændsler på langt sigt og det presserende problem med 
drivhusgasser, kan det ikke længere være en ønskedrøm, men en presserende realitet. Vi har 
brug for en langsigtet, velovervejet bæredygtig politik for vedvarende energi, og vi skal nu 
indtage en førerposition.
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