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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om strategi for biomasse og biobrændstoffer
(2006/2082(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for biomasse" 
(KOM(2005)0628),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En EU-strategi for biobrændstoffer" 
(KOM(2006)0034),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 
2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre 
marked for elektricitet1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om 
fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport2,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 om opvarmning og afkøling fra 
vedvarende energikilder3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at biomasse på lang sigt bør bruges i øget omfang som energikilde, og at 
energien skal udnyttes meste muligt, især inden for skov- og landbrug,

B. der henviser til, at de vigtigste anvendelsesmuligheder for biomasse ligger inden for 
produktion af elektricitet og varme, fremstilling af brændstoffer samt inden for den 
kemiske industri,

C. der henviser til, at biomasse er den eneste kulstofholdige energikilde blandt de vedvarende 
energikilder, og at der derfor bør tages højde for både energiudnyttelse og fremstilling af 
kulstofholdige produkter,

D. der henviser til, at en øget anvendelse af biomasse med en nedsættelse af 
drivhusgasemissionerne i væsentlig grad kan bidrage til de tre hovedmål i 
energipolitikken, nemlig forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed,

  
1 EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.
2 EUT L 123 af 17.5.2003, s. 42.
3 Vedtagne tekster fra denne dato, P6_TA-PROV(2006)0058.  
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E. der henviser til, at biomasse mindsker afhængigheden af eksterne energikilder og giver 
nye økonomiske udviklings- og beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne,

F. der henviser til, at der ved anvendelsen af biomasse i dag stadig findes logistiske og 
tekniske hindringer, som kan henføres til det relativt lave energiindhold, den decentrale 
forekomst, forskelligheden af de anvendte stoffer og i brændstofsyntesen,

G. der henviser til, at andengenerationsbiobrændstoffer ("Biomass-to-Liquid ('BTL)" -
brændstoffer) muliggør en betydeligt højere energiudnyttelse end 
førstegenerationsbiobrændstofferne (vegetabilsk olie, biodiesel, etanol),

H. der henviser til, at teknologien til fremstilling af andengenerationsbiobrændstoffer står til 
rådighed, at der er et stigende behov for brændstoffer af god kvalitet, og at infrastrukturen 
og det motortekniske er på plads,

I. der henviser til, at det i hele verden er økonomisk muligt at gå ind i fremstilling af 
kulstofholdige produkter via syntetiske brændstoffer, som det er godtgjort ved eksempler 
fra Sydafrika og Trinidad,

J. der henviser til, at der ved fastlæggelsen af en EU-politik om fremme af biomasse kræves 
en integreret strategi, som åbner for konkurrence mellem alle anvendelsesformer,

K. der henviser til, at handlingsplanen for biomasse i henhold til subsidiaritetsprincippet skal 
give medlemsstaterne det nødvendige beslutningsspillerum og fleksibilitet til selv at 
kunne fastlægge såvel egne mål og politiske tiltag som instrumenter til fremme af 
bioenergi,

L. der henviser til, at også omkostningseffektivitet er et vigtigt princip for en miljømæssig 
fornuftig fremme af bioenergi, som samtidig med at være miljøvenlig er baseret på et 
økonomisk bæredygtigt langsigtet finansieringsgrundlag,

M. der henviser til, at spørgsmålet om indenlandsk produktion og import af biomasse skal 
betragtes ud fra det synspunkt, at udviklingen af en selvstændig biomassesektor i EU 
fremmes,

N. der henviser til, at de gældende forskrifter i EU skal gennemgås med henblik på en bedre 
udnyttelse af biomasse,

O. der henviser til, at der skal findes et afbalanceret miks mellem fødevareproduktion og 
energiudnyttelse, og at energiudnyttelse kun er en af flere anvendelsesmuligheder for 
biomasse,

P. der henviser til, at en kemisk udnyttelse af produkter fra animalsk fedt og vegetabilske 
olier er en konkurrencedygtig branche, hvis eksistens der ikke må sættes spørgsmålstegn 
ved,

1. bifalder Kommissionens to meddelelser om handlingsplanen for biomasse og for en 
strategi for biobrændstoffer;
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2. deler Kommissionens bedømmelse af den nuværende situation for anvendelsen af 
biomasse og af hindringerne for en yderligere udbredelse inden for energisektorerne;

3. er af den opfattelse, at der skal skabes gennemsigtige og åbne markeder for biomasse på 
regionalt, nationalt og europæisk plan, som kan integreres i verdenshandelsorganisationen 
WTO's system;

4. kræver en hurtig afskaffelse af tekniske og ikke-tekniske hindringer på nationalt plan og 
på EU-plan;

5. går ud fra, at handlingsplanen for biomasse og den fremlagte meddelelse om strategien for 
biobrændstoffer er grundlag for konkrete tiltag;

6. kræver, at en omkostningseffektiv og bæredygtig anvendelse af biomasse inden for 
elproduktion, transport samt opvarmning og afkøling gennemføres med relevante tiltag;

7. går ud fra, at hurtigere udvikling og øget anvendelse af biomasse også kan indledes på 
grundlag af frivillige aftaler;

8. er af den opfattelse, at især træbiomasse i betragtning af markedets størrelse og de 
eksisterende anvendelsesmuligheder egner sig til at opbygge velfungerende markeder i 
hele Europa; støtter derfor Kommissionens hensigt om så snart som muligt at fremlægge 
en handlingsplan for skovbruget;

9. opfordrer medlemsstaterne til at gøre den økonomiske støtte til biomasse afhængig af 
målene om stor energieffektivitet og mærkbare omkostningseffektive fordele for miljø- og 
forsyningssikkerheden;

10. forventer, at medlemsstaterne yder en investeringsstøtte til produktion af biomasse, som 
kan forenes med de struktur- og landbrugspolitiske ordninger;

11. forventer, at medlemsstaterne udvikler nationale handlingsplaner for biomasse og 
ajourfører deres handlingsplaner, hvis de allerede har sådanne;

12. opfordrer Kommissionen til - på grundlag af videnskabelige sammenligninger mellem 
forskellige former for biomasse - at undersøge biomassens bæredygtighed på alle 
anvendelsesområder og fremlægge en statusopgørelse over foreneligheden med 
fællesskabsbestemmelserne og sende en rapport til Parlamentet og Rådet inden udgangen 
af 2007;

13. forventer, at Kommissionen fremsætter forslag til fremme af omkostningseffektiv og 
bæredygtig anvendelse af biomasse til opvarmnings- og afkølingsformål, især i private 
husholdninger;

14. forventer, at udnyttelse af brugbart affald som brændstof bliver gjort lettere i forbindelse 
med revisionen af rammedirektivet om affald; dertil hører også biprodukter fra 
landbrugets fødevareproduktion;

15. kræver, at gasnettene åbnes for levering af biogas;



(Ekstern oversættelse)

PE 376.309v01-00 6/12 PR\621149DA.doc

DA

16. forventer, at de administrative procedurer for produktion og anvendelse af bioenergi 
forenkles og udvides til at omfatte alle medlemsstater inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik;

17. kræver anerkendelse og fremme af forbrænding af helplanter som f.eks. korn;

18. bifalder det mål, som ligger til grund for Kommissionens meddelelse, nemlig at fremme 
anvendelse af vedvarende energi i form af biobrændstoffer og anvendelse heraf til 
transportformål;

19. støtter Kommissionens hensigt om kraftigt at fremme forskning og udvikling, især på 
området andengenerationsbiobrændstoffer, og lette den tekniske gennemførelse i stort 
format; henviser til det syvende rammeprogram for forskning;

20. anser det for bydende nødvendigt så snart som muligt at fastlægge de tekniske standarder 
for biobrændstoffer og at revidere Europa-Parlamentets og Rådets eksisterende direktiv 
98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie1 for at gøre det muligt 
at blande mere biobrændstof i benzin og dieselolie;

21. kræver især en revision af den nuværende standard EN 14214 med henblik på at optage 
flere former for biomasse;

22. støtter, at der etableres en platform for biobrændstofteknologi sammen med industrien;

23. opfordrer kraftigt medlemsstaterne til så snart som muligt at gennemføre de allerede 
fastlagte nationale vejledende mål for biobrændstoffer;

24. anmoder Kommissionen om at indføre en certificering, som tillader bæredygtig 
produktion af biobrændstoffer, og som både gælder for EU-producerede og importerede 
biobrændstoffer;

25. forventer en blandingspligt, som gælder for hele EU, uden at alternative 
anvendelsesmuligheder for biobrændstoffer forhindres; har her tillid til en velfungerende 
konkurrence;

26. satser inden for transportsektoren på alternative teknologier;

27. er af den opfattelse, at en mere langsigtet fritagelse for afgifter for rene brændstoffer kan 
være formålstjenlig for anvendelsen af biobrændstoffer inden for udvalgte sektorer som 
land- og skovbrug, skibsfart og offentlig nærtrafik;

28. støtter Kommissionen i dens hensigt om inden for rammerne af WTO-forhandlingerne at 
skabe klare regler, som gør det muligt at udvikle en europæisk sektor for biobrændstof;

29. kræver, at biobrændstoffer i WTO i det mindste midlertidigt indplaceres som følsomme 
produkter og derfor i en vis periode fritages for anvendelsen af toldsænkningsformlen;

  
1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.  
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30. anser det for nødvendigt inden udgangen af 2007 at fremlægge en kommissionsrapport om 
produktions- og eksportbetingelser for biobrændstoffer i de vigtigste producentlande;

31. er overbevist om, at den grønne genteknologi skal yde et væsentligt bidrag til udvikling af 
en energiintensiv og samtidig miljøvenlig biomasse;

32. kræver, at der i alle medlemsstater skabes passende incitamenter til dyrkning af 
energiafgrøder, og foreslår en forenkling af støttereglerne for energiafgrøder;

33. er af den opfattelse, at også midlerne i Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne skal gøres tilgængelige for energiudnyttelse af biomasse;

34. kræver, at støtteordningen til energiafgrøder, hvor man med garanti kan få en præmie for 
højst 1,5 mio. ha, hæves væsentligt, og at der ikke udelukkes nogen kultur fra 
støtteordningen til energiafgrøder;

35. kræver en ensartet ramme på europæisk plan, således at der også gives forrang til levering 
af biomasse til energiformål i de lande, hvor bioenergien endnu ikke spiller nogen rolle;

36. er af den overbevisning, at en bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse 
indebærer betydelige fordele for udviklingslande, og at en intensiv teknologioverførsel 
med tredjelande samt en eksport af bioenergiteknologier skal støttes i EU; 

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I foråret 2006 fremlagde EU-Kommissionen en grønbog om energipolitik i EU. De 
vigtigste mål er: konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

I denne større sammenhæng skal man se handlingsplanen for biomasse og EU-strategien 
for biobrændstoffer. Som en vigtig del til realisering af disse mål skal uden tvivl nævnes 
biomasse. For nærværende bliver allerede ca. halvdelen af den vedvarende energi, som 
udnyttes i EU, produceret af biomasse.

Handlingsplanen for biomasse beskriver tiltag, der skal fremme udnyttelse af biomasse til 
elproduktion, opvarmning og transport, og andre tiltag vedrørende biomasseforsyning og 
forskning samt de økonomiske aspekter.

Sammen med handlingsplanen gennemføres en evaluering af virkningerne. Som resultat 
heraf skal der fremsættes kommissionsforslag i overensstemmelse med den specifikke 
evaluering af virkningerne og Parlamentets udtalelser.

EU dækker i øjeblikket 4 % af sit energibehov med biomasse. Dette skal i 2010 mere end 
fordobles fra 69 mtoe1 i 2003, dvs. efter Kommissionens vurdering er det muligt at opnå 
en stigning i udnyttelsen af biomasse til ca. 150-187 mtoe.

En fremme af anvendelsen af biomasse er knyttet til de formulerede mål for anvendelsen 
af vedvarende energi i EU på 12 % i 2010, som består af en andel på 21 % inden for 
elektricitetssektoren og en andel på 5,75 % for biobrændstoffer.

  
1 Megaton olieækvivalent
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Omkostninger og fordele ved anvendelse af biomasse

Biomasse er den eneste kulstofholdige energikilde blandt de vedvarende energiformer og 
er derfor særlig vigtig for fremstilling af kulstofholdige produkter. Derfor skal den 
energetiske udnyttelse af dette alternativ afvejes. En energetisk udnyttelse bidrager til en 
diversificering af energiforsyningen i Europa og kan nedsætte afhængigheden af 
importeret energi. Desuden må man antage, at der vil være en mærkbar nedsættelse af 
drivhusgasemissionerne, hvis biomasse anvendes til opvarmning og afkøling, transport og 
elproduktion. Dermed er det sikkert muligt at skabe arbejdspladser, dog varierer 
vurderingerne af denne effekt fra 200.000 til 300.000 arbejdspladser. Især landdistrikterne 
kan drage fordel af en større anvendelse. En hurtigere udvikling og en større anvendelse af 
biomasse er også mulig på grundlag af frivillige aftaler med energibranchen, 
olieindustrien, bilindustrien, landbruget, affaldsbranchen og skovbruget. Konkrete 
målsætninger og lovbestemmelser virker efter al erfaring først efter en lang 
gennemførelsesfase i medlemsstaterne.

Biomasse til opvarmning

En anvendelse af biomasse til opvarmning i boliger og industri kan nemt gennemføres og 
er billig sammenlignet med andre varmekilder - det gælder både med hensyn til 
anskaffelsen af anlæg og af varmekilden. I mellemtiden er der udviklet teknikker til 
forarbejdning af træ og rent affald til standardiserede træpiller, som sikrer en tilsvarende 
forsyning til forbrugerne. Inden for opvarmning er der udviklingsmuligheder, som 
allerede i dag aftegner sig i en vækst på markedet for biomasse. Kommissionen skal derfor 
sikre, at medlemsstaterne fremmer en gennemførelse af fællesskabslovgivningen om 
kraftvarmeproduktion 2004/8/EF. En forbedring af ydelsen i kedler til biomasse i private 
husholdninger følges af en tilpasning af direktivet om miljøvenligt design (2005/32/EF). 

Biomasse til fjernvarme

Mange millioner EU-borgere er tilsluttet fjernvarmenettet. Det er målet at udbygge nye 
fjernvarmeanlæg. EU-Kommissionen anmoder med rette indtrængende medlemsstaterne 
om at optage leveringen af fjernvarmeydelser i listen over tjenesteydelser og varer med en 
nedsat momssats (KOM (2003) 397) som for eksempel ved beskatningen af naturgas og el 
i form af nedsatte momssatser. Derudover skal der etableres muligheder for at kunne 
levere biogas til gasforsyningsnet med henblik på at fremme salget og udbygningen af 
biogasanlæg.

Biomasse til elproduktion

Der kan fremstilles el af biomasse ved at bruge forskellige former for teknologi. Biomasse 
kan således bruges som et supplerende fyringsmiddel til kul eller gas. Store centrale 
kraftværker som f.eks. i Danmark og Finland er i den forbindelse særdeles 
omkostningseffektive. Dog bør den varme, som opstår ved elproduktionen, udnyttes af 
kraftvarmeanlæg. Dette dobbelte pluspunkt skal derfor fremmes af medlemsstaterne og 
Kommissionen. Direktivet om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende 
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energikilder fastlægger principielt rammen for biomasse til elproduktion (2001/77/EF).

Biobrændstoffer

Direktivet om biobrændstoffer (2003/30/EF) fastlægger som mål for alle medlemsstater i 
EU biobrændstoffers markedsandel til 2 % i 2005 og 5,75 % i 2010.

For nærværende bliver ca. 90 % af biobrændstofferne produceret af indenlandske 
råmaterialer, kun 10 % dækkes af import. Af de 97 mio. ha, som kan bruges til dyrkning 
inden for EU 25, er der kun udnyttet 1,8 mio. ha til at fremstille råmateriale til 
produktionen af biobrændstoffer (2005). Andelen af biodiesel i det samlede forbrug af 
biobrændstoffer ligger på 70-80 %.

Det er påfaldende, hvor store forskelle der er på, i hvor stort omfang biobrændstofferne er 
slået igennem på markedet i de enkelte medlemslande. I den forbindelse skal det 
principielt bemærkes, at markedsandelen for biobrændstoffer i alle EU 25 har ligget under 
2 % i 2005. 

Nogle medlemsstater gør med henblik på fremme af biobrændstoffer brug af muligheden 
for fritagelse for afgifter på brændstof. Dette er underlagt kontrol som statsstøtte. Desuden 
har en række medlemsstater fastlagt krav om, at benzinselskaberne skal blande en højere 
procentuel andel biobrændstoffer i det normale brændstof. Dette viser, at medlemsstaterne 
bruger to mekanismer for at gennemføre direktivet om biobrændstoffer. 1.) Fritagelse for 
afgifter 2.) Pligt til iblanding af biobrændstoffer i normale brændstoffer.

Iblanding af biobrændstoffer i traditionelle brændstoffer indtil en vis procentsats kan være 
en løsning på problemerne med fritagelse for afgifter og bør derfor finde anvendelse i hele 
EU. Det skal principielt fastholdes, at andengenerationsbiobrændstoffer er at foretrække 
på lang sigt.  Oprettelsen af en platform for biobrændstofteknologi sammen med 
industrien skal hilses velkommen.

Ligevægt mellem import og eksport

Biobrændstoffer handles nu på verdensmarkederne. EU er ikke selvforsynende. Dog skal 
det fastholdes, at en fremme af indenlandsk produktion skal prioriteres meget højt. 

Der findes forskellige tiltag til at opnå en højere markedsandel på 5,75 % for 
biobrændstoffer i 2010. 

Følgende tiltag kan anvendes:

1. Ændring af standard EN14214, således at det bliver lettere at anvende vegetabilske olier 
til produktion af biodiesel;

2. betingelserne for markedsadgang for importeret bioetanol skal udformes på en sådan 
måde, at det bliver muligt at udvikle en selvstændig europæisk industri;

3. ændring af direktivet om biobrændstoffer og tilpasning til det nuværende 
udviklingsniveau inden for forskning;
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4. udviklingslandene skal støttes (inden for rammerne af WTO samt ved en europæisk 
teknologioverførsel).

Desuden skal der foretages en gennemgang af de relevante standarder med hensyn til 
brændstofkvaliteten. Derudover skal tekniske hindringer fjernes (problemer med benzin 
blandet med etanol ved olieledninger).

På lang sigt skal det tages i betragtning, at etanol kan bidrage til at reducere efterspørgslen 
efter diesel i EU. Dette ville især være en fordel for det europæiske marked, da 
kapaciteten til produktion af bioetanol er relativt højere end ved produktion af biodiesel. 
Derfor skal anvendelsen af etanol fremmes som supplement til efterspørgslen efter diesel. 
Tilsvarende kan en dieselmotor ændres for at sikre en anvendelse af 95 % etanol i sådanne 
motorer. Hertil kræves en gennemgang af standard EN 14214.

Det skal principielt overvejes at tillade, at metanol erstattes af etanol ved produktionen af 
biodiesel; dette ville være muligt med en tilsvarende tilpasning af standarden.

Kommissionen skal udvikle et certificeringssystem for at sikre en bæredygtig produktion 
af biobrændstoffer, uanset om disse er produceret i EU eller importeres. Desuden skal 
Kommissionen inden udgangen af 2007 fremlægge en rapport, som analyserer og vurderer 
produktions- og eksportbetingelserne for biobrændstoffer i de vigtigste producentlande.

Den fælles landbrugspolitik (CAP)

Reformen gjorde det også muligt at fremme produktionen af energiafgrøder (afgrøder, 
som ikke er bestemt til levnedsmidler). Der skal i fremtiden forskes endnu mere i sådanne 
non-food-afgrøder for at sikre en mere effektiv udnyttelse af de dyrkede arealer 
(genteknologi). Den øgede dyrkning af energiafgrøder kan give ekstra indtægtsmuligheder 
for landmændene, men den erstatter ikke producenten af fødevarer eller fodermidler. På 
regionalt og lokalt plan skal det afgøres, hvilke energiafgrøder der skal dyrkes. 

Den Europæiske Landbrugsfond skal også anvendes til fremme af biomasse til energetisk 
udnyttelse, og støtteordningen for energiafgrøder, hvor man med garanti kan få en præmie 
for højst 1,5 mio. ha, bør forhøjes til over 1,5 mio. ha.

Skovbrug

For nærværende anvendes 35 % af den årlige trævækst i EU ikke. Kommissionen bør 
derfor hurtigst muligt fremlægge handlingsplanen for skovbruget.

Affald

Rammedirektivet for affald bliver for nærværende gennemgået. Det haster med at fremme 
teknikker til genbrug af affald samt til genvinding. Desuden skal det sikres, at det bliver 
lettere at bruge affald som brændstof. Dette gælder også for biprodukterne ved 
landbrugets fødevareproduktion.

Logistik
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DA

En forbedring af forsyningskæden og især handelen med træpiller og spåner er allerede 
påbegyndt med støtte fra EU's program "Intelligent energi". Der skal dog stadig ske meget 
i medlemsstaterne, før der er etableret et velfungerende marked i EU på varig basis. 

Medlemsstaterne bør fremlægge nationale handlingsplaner for biomasse for at sikre, at 
hver yder sit bidrag til at nå målene i den europæiske energipolitik, nemlig 
forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed.

Støtte

Den finansielle støtte fra EU til biomasse kan komme fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden i de regioner, der får støtte. Der er brug for en integreret indsats, 
som på optimal vis fører EU's støttemuligheder sammen med dem i medlemsstaterne.

Især støtten til forskning og udvikling skal sikres, således at biomasse til brændstoffer, 
elproduktion, opvarmning og afkøling, i intelligente energinet, inden for biovidenskab og 
bioteknologi med hensyn til non-food-processer, ved bioraffineringskoncepter og til 
fremstilling af andengenerationsbiobrændstoffer på lang sigt kan udnyttes bedre og mere 
effektivt. 

Facit

Det indebærer særdeles mange chancer at fremme og øge anvendelsen af biomasse i EU. 
Biomasse kan dog ikke være et universalmiddel i spørgsmålet om den fremtidige 
energiforsyning.

Udover den energetiske udnyttelse eksisterer der alle de andre former for anvendelse, som 
det er vigtigt at skabe muligheder for. Der findes ikke kun én vej til en øget anvendelse af 
biomasse og biobrændstoffer. Det er derfor EU's og medlemsstaternes opgave at overlade 
den optimale anvendelse til konkurrencen og skabe ensartede rammebetingelser for dette.


