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KORT BEGRUNDELSE

I. Bestemmelser i forslaget til direktiv, der vedrører transportsektoren

Kommissionen forelagde den 23. januar 2008 en række initiativer vedrørende indsatsen mod 
klimaændringerne, deriblandt det foreliggende direktivforslag om fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder. Heri foreslår Kommissionen bestemmelser til fremme af 
anvendelsen af vedvarende energi med fokus på sektorerne for elektricitet, opvarmning, 
afkøling og transport.

For transportsektorens vedkommende fastsætter direktivet specifikke mål for anvendelse af 
vedvarende energi, især biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler, som skal nå op på 
en andel af 10 % af det samlede forbrug i 2020. Det vil gøre det muligt at sikre ensartede 
tekniske specifikationer for brændstoffer og tilgængeligheden heraf, tillade forsyning med
indenlandsk produktion og import, begrænse afhængigheden af olie og stimulere den 
europæiske produktion af biobrændstoffer, som endnu er ret begrænset som følge af de høje
produktionsomkostninger. 

Desuden indgår der i direktivforslaget et system, der skal sikre biobrændstoffers 
miljømæssige bæredygtighed ved hjælp af en række kriterier (artikel 15), der skal overholdes, 
hvis de skal leve op til de fastsatte mål i direktivet og dermed være støtteberettigede:
- en reduktion af drivhusgasemissionerne med mindst 35 %
- udelukkelse af produktion på basis af råmaterialer fra landområder med høj 

biodiversitetsværdi (skov, der ikke er forstyrret af menneskelig aktivitet, områder, der har 
status som naturbeskyttelsesområde, og græsarealer med høj biodiversitet)

- udelukkelse af omlægning af arealer, der rummer store kulstoflagre, som f.eks. vådområder 
eller skove, til produktion af biobrændstoffer.

Artikel 16 indeholder bestemmelser om et system til verifikation af disse kriterier for 
biobrændstoffer produceret i EU og importerede biobrændstoffer.

I artikel 17 fastsættes metoden til beregning af emissionsreduktioner for drivhusgasser i 
forbindelse med produktion af biobrændstoffer baseret på de værdier og metoder, der er 
fastsat i bilag VII, og som tager højde for de negative og positive virkninger af omlægningen 
af landområder, f.eks. frigivelse i atmosfæren uden kompensation af en del af det kulstof, der 
er lagret i jorden.

Artikel 18 indeholder krav om, at medlemsstaterne giver offentligheden tilstrækkelig 
information om disponible biobrændstoffer til transport (angivelse ved salgsstederne, hvis der 
er blandet over 10 % biobrændstoffer i mineraloliederivater). Dieselolie med et indhold af 
biobrændstoffer på mindst 7 volumenprocent skal kunne købes senest den 31. december 2010 
på tankstationer med mindst to pumper, og det samme gælder fra den 31. december 2014 for 
dieselolie med et indhold af biobrændstoffer på mindst 10 volumenprocent.

II. Den rådgivende ordførers forslag

Ordføreren har forsøgt at besvare spørgsmålene vedrørende anvendelsen af biobrændstoffer 
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inden for transportsektoren og deres miljømæssige og økonomiske bæredygtighed og samtidig 
tage højde for den aktuelle situation både på verdensplan, hvor der er sket en stigning i 
råvarepriserne, som til dels henføres til biobrændstofferne, og på europæisk plan, hvor nogle 
medlemsstater for nylig har besluttet at suspendere deres produktion af biobrændstoffer. Der 
sættes i stigende grad spørgsmålstegn ved målet om iblanding af 10 %.

Biobrændstofferne skal begrænse drivhusgasemissionerne betydeligt, men de skal også 
overholde de miljømæssige og sociale krav inden for landbrugssektoren og de økonomiske 
krav, der gør sig gældende inden for transportsektoren. Desuden skal anvendelsen af 
biobrændstoffer i fremtiden udbredes til alle transportformer, herunder også sø- og 
lufttransport, og ikke kun begrænses til vejtransport.
Ordføreren har koncentreret sig om de artikler, der vedrører biobrændstoffer og har valgt først 
og fremmest at behandle følgende punkter:

 Målet om, at biobrændstoffer i 2020 skal dække 10 % af brændstofbehovet inden for 
transportsektoren kan ikke nås uden massiv anvendelse af 
førstegenerationsbiobrændstoffer, som er forbundet med alvorlige miljømæssige og 
sociale problemer. Hvad angår andengenerationsbiobrændstofferne, er der stadig 
ubesvarede tekniske og økonomiske spørgsmål med hensyn til anvendelse af dem
inden 2020. Ordføreren foreslår derfor, at der udvises fleksibilitet og progressivitet 
med hensyn til at nå målet på 10 %.

 Med hensyn til kriterierne for miljømæssig og social bæredygtighed mener ordføreren, 
at de bør svare til de kriterier, der for øjeblikket er til drøftelse i forbindelse med 
forslaget om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie i 
overensstemmelse med Miljøudvalgets betænkning, der blev vedtaget ved 
førstebehandlingen den 6. december 2007. For at sikre bedre lovgivning forekommer 
det nødvendigt, at kriterierne i de to forslag er identiske og sikrer et højt niveau af 
sociale og miljømæssige garantier.

 Det er nødvendigt at lade andre energikilder end biobrændstoffer indgå i forslaget.

 Hvad angår komitologi, bør forskriftsproceduren med kontrol gælde for 
bæredygtighedskriterierne inden for rammerne af internationale aftaler.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget 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) Øget anvendelse af vedvarende 
energikilder, især biobrændstoffer, men 
også brint fra vedvarende energikilder, 
som f.eks. brændselsceller, er 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.

Begrundelse

Biobrændstoffer er ikke den eneste teknologi, som bør tages i betragtning ved beregningen af 
de 10 % energi fra vedvarende energikilder inden for transportsektoren. Andre teknologier, 
som f.eks. brint, bør også fremmes.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. For at reducere emissionen af 
drivhusgasser i Den Europæiske Union 
og mindske dens afhængighed af 
energiimport bør udviklingen af 
vedvarende energiformer og højere 
energieffektivitet hænge nøje sammen.

Begrundelse

En forudsætning for den omfattende udvikling af vedvarende energiformer er, at de skal 
medvirke til en betydelig reduktion af det samlede energiforbrug (navnlig gennem 
foranstaltninger til forhøjelse af energieffektiviteten).
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det Europæiske Råd af marts 2007 
opfordrede Kommissionen til at fremlægge 
et samlet direktiv om anvendelsen af alle 
vedvarende energikilder, som kunne 
indeholde kriterier og bestemmelser, der 
skal sikre en bæredygtig produktion og 
anvendelse af bioenergi. Kriterierne skulle 
udgøre en integrerende del af en bredere 
ordning, som også omfatter flydende 
biobrændsler og ikke blot biobrændstoffer. 
Sådanne kriterier om bæredygtighed bør 
derfor indgå i direktivet. For at undgå, at 
erhvervslivet får ekstra udgifter, og 
forhindre den manglende miljømæssige 
sammenhæng, der ville være forbundet 
med en mindre koordineret indsats, er det 
vigtigt, at bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer i dette direktiv og i 
direktiv 98/70/EF afstemmes. 
Kommissionen bør derudover i 2010 tage 
stilling til, om andre anvendelser for 
biomasse bør være omfattet.

(36) Det Europæiske Råd af marts 2007 
opfordrede Kommissionen til at fremlægge 
et samlet direktiv om anvendelsen af alle 
vedvarende energikilder, som kunne 
indeholde kriterier og bestemmelser, der 
skal sikre en bæredygtig produktion og 
anvendelse af bioenergi. Kriterierne skulle 
udgøre en integrerende del af en bredere 
ordning, som også omfatter flydende 
biobrændsler og ikke blot biobrændstoffer. 
Sådanne kriterier om bæredygtighed bør 
derfor indgå i direktivet. For at undgå, at 
erhvervslivet får ekstra udgifter, og ud fra 
et ønske om at sikre bedre 
fællesskabsregler for at forhindre den 
manglende miljømæssige sammenhæng, 
der ville være forbundet med en mindre 
koordineret indsats, er det vigtigt, at 
bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer er de samme i dette 
direktiv og i direktiv 98/70/EF. 
Kommissionen bør derudover i 2010 tage 
stilling til, om andre anvendelser for 
biomasse bør være omfattet.

Begrundelse

Kriterierne for miljømæssig bæredygtighed i Kommissionens forslag bør være de samme som 
kriterierne i direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, hvor førstebehandlingen 
er længere fremme, end det er tilfældet med det foreliggende forslag. Det er nødvendigt at 
undgå enhver uoverensstemmelse mellem normerne i to direktiver, der vedrører den samme 
sektor set fra forskellige synsvinkler.
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Ændringsforslag 4

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.

(48) Hvis målet om en andel af energi fra 
vedvarende energikilder på 10% inden for 
transportsektoren skal kunne opfyldes, 
skal der for biobrændstoffernes 
vedkommende markedsføres diesel med 
større iblanding af biodiesel end, hvad 
EN590/2004-standarden foreskriver.

Begrundelse

Biobrændstoffer er ikke den eneste teknologi, som bør tages i betragtning ved beregningen af 
de 10 % energi fra vedvarende energikilder inden for transportsektoren. Andre teknologier, 
som f.eks. brint, bør også fremmes.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 48 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48b) Der bør lægges særlig vægt på 
produktions- og logistikkæden i 
forbindelse med biobrændstoffer, især 
hvad angår de disponible infrastrukturer
samt transporten af biobrændstoffer og 
deres distribution i hele Den Europæiske 
Union. Logistikkæden, der muliggør 
forsyningen med biobrændstoffer, er et 
vigtigt element i bestræbelserne på at nå 
målet for nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne. Derfor bør det 
have højeste prioritet, at den udsender så 
begrænsede drivhusgasemissioner som 
muligt. Etableringen af produktions-, 
logistik- og distributionsinfrastrukturer 
for biobrændstoffer bør således fremmes, 
især gennem projekter finansieret inden 
for rammerne af de transeuropæiske 



PE404.723v02-00 8/14 AD\727404DA.doc

DA

energinet.

Begrundelse

Anvendelsen af biobrændstoffer i Den Europæiske Union bør følges op af investeringer, f.eks. 
over de transeuropæiske energinet, i produktions-, distributions- og logistikinfrastrukturer, 
således at opnåelsen af målet ikke forhales på grund af infrastrukturmangel. Desuden vil for 
lange transportveje for biobrændstoffer mellem produktions- og distributionssted være en 
kilde til drivhusgasemissioner, hvorfor de risikerer at svække den positive balance, hvad 
angår nedbringelse af emissionerne. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af energien fra 
vedvarende energikilder inden for 
transportsektoren tages der hensyn til 
alternative energiformer, som f.eks. 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, brint fra vedvarende 
energikilder, som f.eks. brændselsceller,
og elektricitet fra vedvarende energikilder.

Begrundelse

Biobrændstoffer er ikke den eneste teknologi, som bør tages i betragtning ved beregningen af 
de 10 % energi fra vedvarende energikilder inden for transportsektoren. Andre teknologier, 
som f.eks. brint, bør også fremmes.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for transportsektoren omfatter de 
nationale handlingsplaner ud over 
foranstaltningerne i foregående afsnit 
endvidere mere specifikke 
foranstaltninger til fremme af
produktions- og logistikkæden i 
forbindelse med vedvarende energi, 
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herunder biobrændstoffer, luftformige 
brændstoffer (såsom biomethan) brint og 
elektricitet fra vedvarende energikilder. 
Disse foranstaltninger, der kan modtage 
støtte inden for rammerne af de 
transeuropæiske energinet, skal ved hjælp 
af infrastrukturinvesteringer støtte
produktion og transport af vedvarende 
energi i Den Europæiske Union og den 
direkte levering til forbrugerne.
Medlemsstaterne skal endvidere træffe 
foranstaltninger, der fremmer
udviklingen af optankningsinfrastruktur 
for at skabe de nødvendige betingelser for 
udbredt bæredygtig mobilitet.

Begrundelse

Energiproduktionen på grundlag af vedvarende energikilder skal ledsages af investeringer, 
f.eks. via de transeuropæiske energinet, i produktion, distribution og logistik, så udviklingen 
ikke bremses på grund af utilstrækkelige infrastrukturer.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til elektricitetsnettet Adgang til nettet

Begrundelse

Det er vigtigt, at støtteordningerne for anvendelse af biogas til varme- og elproduktion 
ledsages af omkostningsneutrale støtteordninger for produktion af biomethan, der er egnet til 
transport i rørledninger og anvendelse i køretøjer.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

Kriterier for miljømæssig og social
bæredygtighed for biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje krav med hensyn til sociale kriterier i artikel 15, således som det 
skete i den betænkning, som Parlamentets Miljøudvalg vedtog ved førstebehandlingen af 
forslaget til direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, således at kriterierne 
bliver identiske i de to direktiver. Det er nødvendigt at undgå enhver uoverensstemmelse 
mellem normerne i to direktiver, der vedrører den samme sektor set fra forskellige 
synsvinkler.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig og social bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Begrundelse

Produktionen af biobrændstoffer kan give anledning til alvorlige sociale problemer i de 
områder, hvor produktionen finder sted, især i tredjelande. Medlemsstaternes og 
Kommissionens kontrol med overholdelsen af kriterierne skal derfor også omfatte de sociale 
og ikke kun de miljømæssige aspekter af produktionen af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de 
økonomiske aktører, at de forelægger 
pålidelige oplysninger og på opfordring 
stiller de data, der er anvendt til at 
udarbejde oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver af 
de økonomiske aktører, at de sørger for en 
passende standard for uafhængig revision 
af de oplysninger, de forelægger, og at 
påvise, at dette er blevet gjort. Revisionen 
skal kontrollere, at de systemer, der 

3. Medlemsstaterne kræver af de 
økonomiske aktører, at de forelægger 
pålidelige oplysninger om 
biobrændstoffers og andre flydende 
biobrændslers miljømæssige og sociale 
bæredygtighed og på opfordring stiller de 
data, der er anvendt til at udarbejde 
oplysningerne, til rådighed for 
medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver af 
de økonomiske aktører, at de sørger for en 
passende standard for uafhængig revision 
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anvendes af de økonomiske aktører er 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel. 
Den evaluerer frekvensen og metodologien 
i prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed.

af de oplysninger, de forelægger, og at 
påvise, at dette er blevet gjort. Revisionen 
skal kontrollere, at de systemer, der 
anvendes af de økonomiske aktører er 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel. 
Den evaluerer frekvensen og metodologien 
i prøveudtagningen og dataenes 
pålidelighed.

Begrundelse

Produktionen af biobrændstoffer kan give anledning til alvorlige sociale og miljømæssige 
problemer i de områder, hvor produktionen finder sted, især i tredjelande. Medlemsstaternes 
og Kommissionens kontrol med overholdelsen af kriterierne skal derfor omfatte alle 
miljømæssige og sociale aspekter af produktionen af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 3. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

Begrundelse

Parlamentet bør via forskriftsproceduren med kontrol være med til at sikre, at de bi- og 
multilaterale aftaler er i overensstemmelse med kriterierne for miljømæssig og social 
bæredygtighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for 
benzin indeholdende bioethanol.
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Begrundelse

For at gennemføre biobrændstofmålene er det absolut nødvendigt, at benzin indeholdende 
biobrændstof forefindes på alle tankstationer.

Ændringsforslag 14

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,

Begrundelse

Kommissionen bør i sine rapporter til Parlamentet og Rådet tage hensyn til de førnævnte 
sociale kriterier og ikke kun til de miljømæssige kriterier.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Den foreslår eventuelt under hensyntagen 
til de oplysninger, der er nævnt i litra a)-
d), korrigerende foranstaltninger
vedrørende andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transportsektoren og for de miljømæssige 
og sociale kriterier for biobrændstoffer.

Begrundelse

Arten af de korrigerende foranstaltninger bør præciseres, både med hensyn til den andel 
energi fra vedvarende energikilder, der skal opnås inden for transportsektoren, og som kan 
variere afhængigt af udviklingen på markedet og de videnskabelige fremskridt, og med hensyn 
til de miljømæssige og sociale kriterier, der skal overholdes. 
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Bilag III – række 2 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bioethanol (ethanol, der er fremstillet af 
biomasse)

Bioethanol (ethanol, der er fremstillet af 
biomasse og/eller bionedbrydeligt affald,
og som anvendes som biobrændstof)

Begrundelse

Definitionen af bioethanol i bilaget til direktivet skal bringes i overensstemmelse med 
definitionen i direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre 
fornyelige brændstoffer til transport ved at tilføje en henvisning til anvendelsen af affald i 
produktionen af biobrændstoffer.
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