
AD\730838DA.doc PE405.910v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om International Handel

2008/0016(COD)

25.6.2008

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af 
anvendelsen af vedvarende energikilder
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Rådgivende ordfører: Béla Glattfelder



PE405.910v02-00 2/14 AD\730838DA.doc

DA

PA_Legam



AD\730838DA.doc 3/14 PE405.910v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Som Parlamentet har anerkendt i en række beslutninger, herunder beslutninger baseret på 
betænkninger fra Udvalget om International Handel, spiller fremme af vedvarende energi og 
energieffektiv teknologi en vigtig rolle i kampen mod klimaændringer og bestræbelserne på at 
reducere EU's afhængighed af eksterne energikilder. Handelspolitik kan i høj grad medvirke 
til at fremme spredningen af nye, miljøvenlige teknologier og sikre, at vedvarende energi er til 
rådighed for det størst mulige antal virksomheder og husstande til en rimelig pris.

Bidraget fra handelspolitikken er dog primært understøttende, nemlig at undgå unødvendige 
hindringer og reducere energiafhængigheden. I denne udtalelse anlægges der derfor en ydmyg 
tilgang, som er begrænset til de aspekter af Kommissionens forslag, der er mest relevante for 
den internationale handel. Formålet med nogle af ændringsforslagene er ligeledes at skitsere 
en bred politisk retning, mens det samtidig anerkendes, at man kan benytte forskellige ruter 
for at nå et bestemt mål. I disse tilfælde forekommer det ikke praktisk eller nyttigt at anføre 
alle de potentielle ændringsforslag, der følger heraf.

Mens det anerkendes, at vedvarende energi kan yde et væsentligt bidrag i kampen mod 
klimaændringerne, er denne udtalelse først og fremmest baseret på grundprincippet "for det 
første, gør ikke skade".

Biobrændstoffer

På dette område har situationen tydeligvis ændret sig markant siden januar 2007, hvor 
Kommissionen forslog et bindende mål på 10 % for andelen af vedvarende energi i benzin og 
diesel inden 2020. Fødevarepriserne er steget drastisk (Verdensbanken anslår, at de i 
gennemsnit er steget med 83 % i løbet af de sidste tre år), og en række udviklingslande bliver 
mere og mere usikre på, om deres befolkninger fortsat vil have adgang til tilstrækkelige 
fødevareforsyninger.  

Robert Zoellick, Verdensbankens direktør, bemærkede for nylig, at ”...de stigende 
fødevarepriser og deres konsekvenser i form af sult, fejlernæring og udvikling truer med at 
skubbe 100 millioner mennesker ud i endnu større fattigdom. For mere end 2 milliarder 
mennesker betyder de høje fødevarepriser kampe, ofre og for nogle endda overlevelse hver 
eneste dag uden umiddelbar hjælp i sigte. Fejlernæring truer med at skade ikke kun denne 
generation, men også den næste generation”. Skiftende FN-ordførere om retten til mad har 
desuden udtrykt bekymring for, at anvendelsen af fødevarer til produktion af brændstof 
risikerer at forårsage yderligere fejlernæring. 

Samtidig anslås det, at omkring en fjerdedel af den amerikanske majshøst i 2007 blev brugt til 
biobrændstoffer, og magasinet Science vurderer, at brugen af majsbaseret ethanol vil fordoble 
udledningen af drivhusgasser i de næste 30 år. Det er derfor meget vigtigt, at det bindende 
mål på 10% vurderes igen, og at det erindres, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner i 
marts 2007 gjorde dette mål betinget af udviklingen af kommercielt tilgængelige 
"andengenerationsbiobrændstoffer" (fra affaldsprodukter og ikke fødevareafgrøder).

I denne udtalelse foreslås det derfor, at datoen for 10 %-målet udskydes, og at der indføres en 
revisionsklausul, som sikrer, at målet kan revideres på baggrund af de fremskridt, der sker 
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mod udviklingen af andengenerationsbiobrændstoffer. Med udtalelsen søges det også at styrke 
de bæredygtighedskriterier, som Kommissionen foreslår, med henblik på at undgå en absurd 
situation, hvor en politik, der tilsyneladende er rettet mod bekæmpelse af klimaændringer, har 
den modsatte effekt ved at tilskynde til skovfældning.

I den forbindelse anerkendes det, at certificering vigtig, men har begrænset effekt. Problemet 
er ikke kun at undgå, at uforstyrret skov omdannes til fremstilling af biobrændstof – hvilket 
Kommissionen betegner som uønsket - men også at undgå, at eksisterende landbrugsjord 
bruges til biobrændstof, og at de fødevareafgrøder eller husdyr, der tidligere var på den 
pågældende jord, fortrænges til miljømæssigt følsomme områder. Certificeringsprocessen skal 
derfor være langt mere omfattende end i Kommissionens forslag.

Endelig er det vigtigt, at transporten af biobrændstoffer eller deres råstoffer ikke skaber 
drivhusgasudledning i et omfang, der underminerer den overordnede miljøgevinst. Det mest 
himmelråbende eksempel på dette er den såkaldte "splash and dash"-handel, hvor 
biobrændstoffer eksporteres til USA og reeksporteres efter tilføjelse af en lille mængde 
mineralolie, hvorved der opnås en række subsidier. Da de eksisterende antidumping- og 
antisubsidieregler tilsyneladende understøtter en indsats mod denne praksis, er det ikke 
nødvendigt at stille ændringsforslag til dette punkt.

Andre emner

Biobrændstoffer og deres indvirkning på handelen med landbrugsvarer og 
fødevaresikkerheden er de vigtigste internationale handelsspørgsmål, der rejses i dette forslag, 
men man bør ikke overse de handelsmæssige fordele ved fremskridtene inden for vedvarende 
energiteknologier. Vi har allerede set eksempler på europæiske virksomheder, der har opnået 
igangsætterfordele inden for vind- og solteknologi, som efterfølgende har skabt et solidt 
grundlag for eksport og licensaftaler.  

Det overordnede mål på 20 % vedvarende energi vil stadig være et incitament til forskning og 
teknologiske fremskridt. Det skal dog sikres, at pakken om klimaændringer og energi ikke på 
noget område underminerer medlemsstaternes mulighed for at bruge afregningstariffer, som 
allerede har vist sig at være effektive til at fremme vedvarende energi. Man bør endvidere 
overveje at bruge multilaterale og bilaterale handelsforhandlinger til at fremme den størst 
mulige udbredelse af nye fremskridt inden for vedvarende energiteknologi.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel 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 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) Stigende fødevarepriser og 
fødevaremangel, navnlig i sårbare 
udviklingslande, kombineret med 
usikkerhed med hensyn til, hvorvidt 
andengenerationsbiobrændstoffer vil 
være kommercielt tilgængelige inden 
2020, skaber et solidt grundlag for at 
betvivle hensigtsmæssigheden af det 
bindende mål på 10 % for 
biobrændstoffer.

Begrundelse

Det Europæiske Råds beslutning om at gøre biobrændstofmålet betinget af tilgængeligheden 
af bæredygtige og kommercielt rentable andengenerationsbiobrændstoffer skabte en 
nødvendig sikkerhedsventil, hvis betydning er blevet endnu mere åbenbar i takt med 
råvareprisernes himmelflugt. Kommissionens hensigt om at fastholde målet uden hensyn til de 
ændrede omstændigheder bør ikke accepteres.

Ændringsforslag 2

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 et bindende 
mål for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug i 2020 på 20 % overordnet 
set og at revidere målet for vedvarende 
energis andel på transportområdet inden 
2015.
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Begrundelse

Se tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 3

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, omkostninger, 
forsyningssikkerhed mv.

(10) Med hensyn til målet 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 
et revideret mål og/eller 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, 
miljømæssige og sociale omkostninger, 
forsyningssikkerhed mv.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Med henblik på at maksimere 
bidraget fra biobrændstoffer til 
bekæmpelse af klimaændringer skal der 
træffes foranstaltninger for at sikre, at 
inputafgrøder dyrkes så tæt på 
brændstofproduktionsanlægget som 
muligt.

Begrundelse

Transport af råvarer og biobrændstoffer til produktionsanlæg kan forårsage yderligere 
drivhusgasudledninger. Dette kan undgås ved at bruge produktionsanlæg, der ligger så tæt på 
som muligt.

Ændringsforslag 5

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) Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal opfylde EU's miljøkrav 
til landbrug.

Begrundelse

Kommissionens forslag ville forringe de europæiske landbrugeres konkurrenceevne og 
reducere de overordnede miljøfordele ved overgangen til biobrændstoffer. Det er ikke altid 
muligt at kræve, at eksportører fra tredjelande opfylder europæiske standarder, men denne 
tilgang bør ikke udelukkes på forhånd.

Ændringsforslag 6
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 
opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne.

3. For at nå det generelle mål på 20 %, 
sikrer hver medlemsstat, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 
opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne.

Begrundelse

Skønt et bindende generelt EU-mål på en 20 % andel af vedvarende energi i 2020 blev 
besluttet på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 8.-9. marts 2007, fremgår dette mål 
ikke tydeligt af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 
opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2025, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 
opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne.

Begrundelse

Målet om 2020 er ikke længere hensigtsmæssigt i lyset af fødevareprisernes himmelflugt, 
usikkerheden omkring tilgængeligheden af tilstrækkelige fødevaremængder i mange 
udviklingslande og tvivlen om, hvornår andengenerationsbiobrændstoffer vil være 
kommercielt tilgængelige.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Revision af tilgængeligheden af 

andengenerationsbiobrændstoffer
Inden den 1. september 2015 forelægger  
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om de fremskridt, 
der er sket med hensyn til 
tilgængeligheden af kommercielt rentable 
andengenerationsbiobrændstoffer. 
Rapporten ledsages efter behov af forslag 
til revision af målet, jf. artikel 3, stk. 3, 
afsnit 1.

Begrundelse

Det Europæiske Råd i Bruxelles i marts 2007 gjorde målet på 10 % betinget af udviklingen af 
kommercielt tilgængelige bæredygtige andengenerationsbiobrændstoffer, og derfor bør der 
indføres en revisionsklausul, som tillader, at målet justeres på baggrund af den teknologiske 
udvikling.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Suspension af nationale handlingsplaner
Medlemsstaterne kan ændre anvendelsen 
af deres nationale handlingsplaner og 
suspendere deres forpligtelse til at 
overholde artikel 3, stk. 3, hvis foder- og 
fødevarepriserne stiger markant.

Begrundelse

Den stigende anvendelse af landbrugsråvarer bør ikke føre til en markant stigning i foder- og 
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fødevarepriserne.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 12 - stk. 5 - afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af systemers og udstyrs 
konverteringseffektivitet og input/output-
koefficient i forbindelse med dette stykke, 
anvender medlemsstaterne Fællesskabets
eller, hvis sådanne ikke findes, 
internationale procedurer, hvis der findes 
sådanne procedurer.

Ved vurderingen af systemers og udstyrs 
konverteringseffektivitet og input/output-
koefficient i forbindelse med dette stykke 
anvender medlemsstaterne internationale 
procedurer eller, hvis sådanne ikke findes, 
Fællesskabets procedurer, hvis der findes 
sådanne procedurer.

Begrundelse

En præference for internationale standarder, hvis de findes, vil sandsynligvis møde mindre 
modstand i forhold til WTO-aftalen om tekniske handelshindringer. Fremme af fælles 
internationale standarder bør endvidere sikre stordriftsfordele og derved opmuntre til 
hurtigere international anvendelse af teknologi baseret på bedste praksis.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 3

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. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må kun fremstilles af
bæredygtige kilder, idet det kræves, at 
råvarer til fremstilling af brændstoffer 
kan spores til deres kilde og bruges eller 
føjes til fossilt brændstof på de nærmeste 
brændstofproduktionsanlæg, og at 
produktionskæder certificeres bl.a. med 
henblik på at sikre, at:

(a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 

a) der ikke opstår væsentlig indvirkning 
på biodiversiteten
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betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

aa) der ikke foretages skovfældning som 
en indirekte følge af, at der fremstilles 
biobrændstoffer på jord, der tidligere blev 
brugt til fødevareproduktion, som nu er 
blevet fortrængt til miljøfølsomme 
områder, f.eks. skove

(b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, medmindre det 
kan påvises, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke har ændret på denne 
status.

b) råvarer til fremstilling af brændstoffer 
ikke kommer fra områder, der har fået 
status som naturbeskyttelsesområde, 
medmindre det kan påvises, at fremstilling 
af dette råmateriale ikke har ændret på 
denne status

(c) Græsarealer med høj biodiversitet, dvs. 
græsarealer, der er artsrige, ugødede og 
ikke forringede.

c) råvarer til fremstilling af brændstoffer 
ikke kommer fra græsarealer med høj 
biodiversitet, dvs. græsarealer, der er 
artsrige, ugødede og ikke forringede

ca) der ikke opstår væsentlig indvirkning 
på vandressourcerne.

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.

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

Begrundelse

For at sikre, at biobrændstoffer har en gavnlig indvirkning på miljøet, skal de opfylde en 
positiv bæredygtighedstest. Ud over punkterne i Kommissionens forslag er det vigtigt at 
imødegå risikoen for, at biobrændstoffer fortrænger den eksisterende fødevareproduktion til 
miljøfølsomme områder. Spørgsmål om vandforbrug er også afgørende for at sikre 
fødevaresikkerheden.
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke importeres -
eller fremstilles af importerede råvarer -  
fra lande, der anvender eksportafgifter 
eller kvantitative restriktioner i 
forbindelse med disse råvarer, eller som 
modtager international fødevarehjælp 
eller er underkastet antidumping- eller
antisubsidieundersøgelser iværksat af 
Kommissionen.

Begrundelse

Direktivet om vedvarende energi skaber incitamenter - i form af højere priser - for 
producenter af biobrændstoffer i EU og tredjelande. De lande, der allerede opnår 
økonomiske gevinster ved hjælp af eksportafgifter eller -restriktioner, bør ikke kunne opnå et 
yderligere økonomisk incitament gennem adgang til det europæiske marked på bekostning af 
de europæiske skatteydere.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

6. Med henblik på stk. 1 skal 
medlemsstater, der ønsker at indføre 
strammere beskyttelsesforanstaltninger ud 
fra bæredygtighedsbegrundelser
vedrørende biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, sikre, at sådanne 
foranstaltninger er forenelige med 
traktaterne og underrette Kommissionen 
herom.

Begrundelse

På baggrund af den væsentlige usikkerhed med hensyn til effektiviteten af 
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bæredygtighedsstandarder bør medlemsstaterne have mulighed for at fastlægge højere 
standarder på linje med subsidiaritetsprincippet, så erfaringer kan indhentes fra bedste 
praksis. Dette vil ikke forvrænge markedet, da alle bestemmelser stadig er underlagt 
forpligtelsen i artikel 3, stk. 3, som ændret. Denne tilgang er i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 176.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om de aftaler, den har accepteret i 
henhold til artikel 4.

Begrundelse

Der kræves regelmæssige rapporter for at sikre åbenhed og gennemsigtighed og for at give de 
europæiske landbrugere forvisning om, at de konkurrerer på lige vilkår med producenter i 
tredjelande, og at de opnår fordele ved de aftaler, Kommissionen indgår.
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