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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har erkendt, hvor vigtigt det er at fremme vedvarende energi i kampen 
imod klimaændring og nedbringelsen af EU’s afhængighed af eksterne energikilder. Direktiv 
2009/28/EF om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og direktiv 
98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie tager netop sigte på at opnå disse mål ved at 
opstille mål for vedvarende energi, der har skabt mere efterspørgsel efter biobrændstoffer. De 
to direktivers hovedformål er dog i fare for at blive undergravet som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, der kan modvirke de drivhusgasbesparelser, der opnås med 
individuelle biobrændstoffer i forhold til de fossile brændstoffer, som de erstatter.
I denne udtalelse anerkendes på den ene side betydningen af factoring i de indirekte 
ændringer i arealanvendelsen med henblik på at sikre en virkelig nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og derved fremme forbruget af avancerede biobrændstoffer, der ikke 
har forbindelse med virkningerne af de indirekte ændringer i arealanvendelsen, og på den 
anden side tages der sigte på at beskytte de investeringer, som Unionens industri har foretaget 
i konventionelle biobrændstoffer på grundlag af de incitamenter, som EU har skabt.
Udtalelsen kommer ikke ind på de tekniske aspekter af beregningen af indirekte ændringer i 
arealanvendelse, der imidlertid har vist sig at være kontroversielle. Den koncentrerer sig 
udelukkende om de handelsrelaterede aspekter af Kommissionens forslag. Udtalelsen 
undersøger i denne forbindelse de mål, som Kommissionen foreslår for konventionelle og 
avancerede biobrændstoffer, og som skal være nået inden 31. december 2020. 
Det foreslås, at andelen af konventionelle biobrændstoffer inden for rammerne af målet på 10 
% vedvarende energi i transportsektoren i 2020 i de enkelte medlemsstater forhøjes fra 5 % til 
ca. 7,5 %, mens de resterende 2,5 % bør forbeholdes de avancerede biobrændstoffer. Disse tal 
tager dels hensyn til den kapacitet til produktion af konventionelle biobrændstoffer, der er 
planlagt for Unionen frem til 2020, og dermed behovet for beskyttelse af de eksisterende 
investeringer i sektoren;  især på baggrund af en høj arbejdsløshed og en økonomisk krise 
som den, vi i dag oplever; på den anden side tages der hensyn til den nuværende yderst 
begrænsede produktionskapacitet i Unionen for avancerede biobrændstoffer, der gør, at der 
ikke er nogen realistisk mulighed for at nå det mål på 5 %, som Kommissionen foreslår.  
Ved at fastlægge en underkvote for ethanol inden for rammerne af det endelige forbrug af 
konventionelle biobrændstoffer anerkender forslaget også, at ethanol har en højere 
miljøeffektivitet end biodiesel. Grænsen på 5 % for de konventionelle biobrændstoffer bør få 
virkning fra 1. januar 2021, hvilket giver Unionens industri mulighed for at tilpasse sin 
produktion inden da. Med henblik på at fremme investeringer i avancerede biobrændstoffer 
lægger udtalelsen særlig vægt på, at der fra 1. januar 2021 ikke vil blive givet incitamenter til 
biobrændstoffer, der på grundlag af vurderingerne med hensyn til indirekte ændringer i 
arealudnyttelse ikke fører til væsentlige besparelser, hvad drivhusgasser angår, og som 
fremstilles af afgrøder, der bruges til fødevarer og foder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, 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) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større 
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret på 
fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at øge de 
avancerede biobrændstoffers vægtning i 
bestræbelserne for at opfylde det mål for 
transportsektoren på 10 %, der er fastsat i 
direktiv 2009/28/EF, i forhold til de 
konventionelle biobrændstoffer. I den 
sammenhæng bør kun avancerede
biobrændstoffer, for hvilke virkningerne 
som følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen skønnes at være 
beskedne, og som samlet set indebærer 
store drivhusgasbesparelser, støttes under 
politikken for vedvarende energi efter 
2020.

(6) Det forventes, at transportsektoren vil 
få brug for brændstoffer fra vedvarende 
energikilder til at reducere sine 
drivhusgasemissioner. Avancerede 
biobrændstoffer som f.eks. dem, der 
fremstilles af affald og alger, giver store 
drivhusgasbesparelser med lav risiko for at 
forårsage indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke 
direkte om landbrugsarealer til fødevare-
og fodermarkederne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at tilskynde til større
produktion af disse avancerede 
biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er 
kommercielt tilgængelige i store mængder, 
hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer 
om offentlig støtte med de etablerede 
biobrændstofteknologier, som er baseret på 
fødevareafgrøder. Der bør etableres 
yderligere incitamenter ved at opstille et 
separat mål på mindst 2,5 % for 
avancerede biobrændstoffer inden for det 
mål for transportsektoren på 10 % forbrug 
af energi fra vedvarende energikilder, 
som er fastsat i direktiv 2009/28/EF. I den 
sammenhæng bør biobrændstoffer, for 
hvilke virkningerne som følge af indirekte 
ændringer i arealanvendelsen skønnes at 
være beskedne, og som samlet set 
indebærer store drivhusgasbesparelser, 
støttes under politikken for vedvarende 
energi efter 2020. Inden for denne ramme 
bør målet på 2,5 % for avancerede 
biobrændstoffer forhøjes til 5 % fra 1. 
januar 2021. For at undgå 
markedsforvridninger og svig i 
forbindelse med produktion af avancerede 
biobrændstoffer bør også disse 
brændstoffer være i overensstemmelse 
med de relevante bæredygtighedskriterier, 
som det er tilfældet for de konventionelle 
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biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionen bør træffe passende 
foranstaltninger for i overensstemmelse 
med Unionens regler om 
handelsbeskyttelsesinstrumenter at sikre 
fair konkurrence fra tredjelandes 
biobrændstofeksportørers side.

Or. en

Begrundelse

Tredjelande benytter uhæderlig praksis på biobrændstofmarkedet (f.eks. indførte EU den 18. 
februar 2013 antidumpingtold på import af bioethanol fra USA, og den 29. august 2012 
indledte Kommissionen en antidumpingundersøgelse af import af biodiesel fra Argentina og 
Indonesien).  Det er derfor nødvendigt at understrege, at fair konkurrence på 
biobrændstofmarkedet skal sikres.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I betragtning af ethanols væsentlige 
bidrag til målet med at reducere 
drivhusgasemissionerne især inden for 
vejtransport bør der opstilles et specifikt 
mål på mindst 3 % af det samlede forbrug 
af konventionelle biobrændstoffer i 
transportsektoren.

Or. en

Begrundelse

De indløbende videnskabelige resultater bekræfter, at ethanol yder et kraftigt bidrag til 
nedbringelse af kulstofemissionerne fra vejtransport. For at undgå, at hele andelen af 
konventionelle biobrændstoffer hovedsagelig falder på biodiesel, bør der fastlægges en 
specifik underkvote for ethanol.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Begrænsningen på 5 % i artikel 3, stk. 
4, litra d), berører ikke medlemsstaternes 
frihed til at fastlægge deres eget forløb 
med hensyn til at overholde denne 
fastsatte andel af konventionelle 
biobrændstoffer inden for det overordnede 
mål på 10 %. Derfor vil der fortsat være 
fuldstændig åben adgang til markedet for 
biobrændstoffer, der produceres af anlæg, 
som er i drift før udgangen af 2013. Dette 
ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos driftslederne 
på sådanne anlæg.

(10) Begrænsningen på 7 % i artikel 3, stk. 
4, litra d, giver medlemsstaterne mulighed 
for at overholde det overordnede mål på 10 
% uden at undergrave den fuldstændig 
åbne adgang til markedet for 
biobrændstoffer, der produceres af anlæg, 
som er i drift før udgangen af 2013. Dette 
ændringsdirektiv berører således ikke de 
berettigede forventninger hos driftslederne 
på sådanne anlæg.

Or. en
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Begrundelse

Begrænsningen på 7,5 % for konventionelle biobrændstoffer undergraver ikke adgangen til 
biobrændstofmarkedet for de anlæg, der er i drift før udgangen af 2013. En overgangsperiode 
frem til 31. december 2020 med en grænse på 7,5 % i stedet for 5 % er mere rimelig for alle 
operatører.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør revurdere den 
metode for vurdering af faktorerne for 
emission som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, der er opført i bilag VIII 
til direktiv 2009/28/EF og bilag V til 
direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 
seneste videnskabelige dokumentation, bør 
Kommissionen overveje, om de foreslåede 
faktorer for afgrødegrupper ved indirekte
ændringer i arealanvendelsen bør revideres, 
og om der bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofråmaterialer på markedet.

(12) Kommissionen bør revurdere den 
metode for vurdering af faktorerne for 
emission som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, der er opført i bilag VIII 
til direktiv 2009/28/EF og bilag V til 
direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til 
tilpasningen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Med henblik 
herpå, og hvis det er begrundet med den 
seneste videnskabelige dokumentation 
baseret på den mest pålidelige 
videnskabelige model, bør Kommissionen 
overveje, om de foreslåede faktorer for 
afgrødegrupper ved indirekte ændringer i 
arealanvendelsen bør revideres, og om der 
bør indføres faktorer i yderligere 
disaggregerede niveauer og tilføjes 
yderligere værdier, hvis der kommer nye 
biobrændstofråmaterialer på markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at det er den mest pålidelige videnskabelige model, der bruges til at 
beregne den indirekte ændring i arealanvendelse. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 c – litra - i (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-i). Stk. 4, afsnit 1, affattes således: 
(4) Hver medlemsstat sikrer, at andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for alle former for transport i 
2020 mindst svarer til 10 % af det 
endelige energiforbrug på 
transportområdet i medlemsstaten, og at 
andelen af ethanol i betragtning af 
ethanols væsentlige bidrag til at opnå 
målet med nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne især i 
vejtransport udgør mindst 3 % af det 
samlede forbrug af konventionelle 
biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

De indløbende videnskabelige resultater bekræfter, at ethanol yder et kraftigt bidrag til 
nedbringelse af kulstofemissionerne fra vejtransport. For at undgå, at hele andelen af 
konventionelle biobrændstoffer hovedsagelig falder på biodiesel, bør der fastlægges en 
specifik underkvote for ethanol.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 c – litra ii
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af korn 
og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 
olieholdige afgrøder, ikke overstige 5 %
(den skønnede andel ved udgangen af 
2011) af det endelige energiforbrug inden 
for transport i 2020."

(d) Ved beregningen af biobrændstoffer i 
tælleren må andelen af energi fra 
biobrændstoffer, der er fremstillet af 
råstoffer anført i del A og del B i bilag IX 
mindst udgøre 2,5 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020.
Fra 1. januar 2021 udgør andelen af 
energi fra biobrændstoffer fremstillet af 
råstoffer, som er anført i del A og del B i 
bilag IX, dog mindst 5 % af det endelige 
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energiforbrug inden for transport.

Or. en

Begrundelse

Målet med 2,5 % for avancerede biobrændstoffer inden for rammerne af det samlede mål på 
10 % af energiforbruget fra vedvarende energikilder udgør en realistisk tærskel for Unionens 
industriproduktion. De avancerede biobrændstoffer vil ikke blive kommercielt udnyttet af 
industrien inden 2019.

Endvidere skal EU-industriens investeringer i konventionelle biobrændstoffer beskyttes. 
Unionens produktionskapacitet er i virkeligheden over 5 %, og der skal også tages hensyn til 
importen.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra -a (nyt)
Direktiv 2009/28/EF
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) I stk. 1 udgår andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

Avancerede biobrændstoffer er genstand for de samme incitamenter som konventionelle 
biobrændstoffer og bør derfor være underlagt de samme krav, for at der kan skabes lige 
vilkår. For at sikre overholdelsen af ordningen, skal der føres streng kontrol med alle 
biobrændstoffer.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer

Kommissionen forelægger på grundlag af 
den bedste og seneste tilgængelige 
dokumentation baseret på den mest 
pålidelige videnskabelige model inden den 
31. december 2017 en rapport for Europa-
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effektiviteten af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv, med hensyn til 
at begrænse drivhusgasemissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i tilknytning til 
produktion af biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et 
lovgivningsforslag, der bygger på den 
bedste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, for at indføre faktorer for 
de skønnede emissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i de 
relevante bæredygtighedskriterier, som 
skal anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF.

Parlamentet og Rådet, hvori den 
analyserer effektiviteten af de 
foranstaltninger, der indføres ved dette 
direktiv, med hensyn til at begrænse 
drivhusgasemissioner som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen i 
tilknytning til produktion af 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler. 
Rapporten ledsages, hvis det er 
hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, 
der bygger på den bedste tilgængelige 
dokumentation, der er fremkommet på 
grundlag af den mest pålidelige 
videnskabelige model, for at indføre 
faktorer for de skønnede emissioner som 
følge af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen i de relevante 
bæredygtighedskriterier, som skal 
anvendes fra 1. januar 2021, og en 
undersøgelse af effektiviteten af 
incitamenterne for biobrændstoffer af 
råmaterialer, hvortil der ikke anvendes 
jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i 
henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i 
direktiv 2009/28/EF. Hvis dette lovforslag 
vedtages, vil det ikke træde i kraft før 1. 
januar 2021. Der skal fra 1. januar 2021 
ikke gives incitamenter for 
biobrændstoffer, der heller ikke på 
grundlag af vurderingerne af den 
indirekte ændring i arealudnyttelse fører 
til væsentlige drivhusgasbesparelser, og 
som fremstilles af afgrøder, der bruges til 
fødevarer og foder.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at den mest pålidelige videnskabelige model lægges til grund for 
beregningen af tallene for den indirekte ændring i arealudnyttelse, fordi faktorerne i 
forbindelse med denne indirekte ændring i arealudnyttelse skal indgå i 
bæredygtighedskriterierne. Fra 1. januar 2021 – efter en overgangsperiode for industrien –
bør produktionen af konventionelle biobrændstoffer ikke være genstand for incitamenter på 
bekostning af de avancerede biobrændstoffer. Dette forslag har til formål at undgå 
prisforvridninger på det globale fødevaremarked og at skabe et incitament for forbrug af 
mere bæredygtige biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28
Bilag IX – del A – nr. d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Halm udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de virkninger, som produktionen af avancerede biobrændstoffer fra halm vil 
få for priserne på denne afgrøde, som hovedsagelig bruges inden for landbrug, vil en 
dobbelttælling være mere passende. Se også ændringsforslag til del B af bilag IX.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 3
Direktiv 2009/28
Bilag IX – del B – nr. d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Halm

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de virkninger, som produktionen af avancerede biobrændstoffer fra halm vil 
få for priserne på denne afgrøde, som hovedsagelig bruges inden for landbrug, vil en 
dobbelttælling være mere passende. Se også ændringsforslag til del A af bilag IX.


