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1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for nye bestemmelser og en ny definition af begrebet biobrændstof. 
Han mener, at der endnu ikke er blevet taget hensyn til bæredygtigheden og 
miljøkonsekvenserne af biobrændstoffer. I forbindelse med den obligatoriske iblanding af 
biobrændstof peger han på den afskovning og det tab af biodiversitet, der er konsekvensen af 
produktionen af biobrændstof. Han er af den opfattelse, at brændstoffer kun burde kunne 
betegnes som biologiske, hvis de har ringere følger for miljøet end konventionelle 
brændstoffer. Brændstoffer, der er produceret af skove, som er plantet specielt til dette formål, 
og metan fra naturlige kilder er ifølge ham de virkelige biobrændstoffer. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren foreslår en ændring af bestemmelserne vedrørende biobrændstoffer, idet han 
mener, at der endnu ikke er taget hensyn til bæredygtigheden og miljøkonsekvenserne heraf. 
Han udtrykker bekymring over den afskovning og det tab af biodiversitet, der sker som 
konsekvens af produktionen af biobrændstof. Han argumenterer desuden for en ny definition 
of "biobrændstoffer" og hævder, at biobrændstoffer (dvs. flydende brændstoffer lavet af 
biomasse) kun burde betegnes "biobrændstoffer", hvis deres generelle biologiske fodaftryk 
("biologischer Rucksack") er mindre end ved konventionelle brændstoffer. 
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Kommissionens bemærkninger til andragendet

EU-lovgivningen definerer "biobrændstoffer" som "flydende eller gasformigt brændstof til 
transport, fremstillet på grundlag af biomasse". Denne definition vedrører udelukkende 
brændstoffets biologiske oprindelse og skal ikke i sig selv og alene være udtryk for en 
værdivurdering om miljømæssige (eller andre) fortrin ved de omhandlede brændstoffer. 
Kommissionen er ikke enig i det synspunkt, at biobrændstoffer pr. definition kun kan være 
"gavnlige" eller "bedre" end konventionelle brændstoffer. Produktionen af biobrændstoffer 
kan tværtimod have væsentlige indvirkninger på miljøet. Det er grunden til, at EU har 
opstillet bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer i henhold til direktivet om 
vedvarende energi og direktivet om brændstofkvalitet1.

Disse kriterier gælder for minimumsreduktioner i drivhusgasser sammenlignet med fossile 
brændstoffer, for bevaring of jord med store kulstoflagre (herunder konstant skovbevoksede 
områder) og for landområder med høj biodiversitet. Biobrændstoffer, der indgår ved 
beregningen af, hvorvidt de mandater, der er fastlagt i ovennævnte direktiv, overholdes, 
uanset om råmaterialerne blev dyrket inden for eller uden for EU's område, skal overholde 
bæredygtighedskriterierne for at blive medregnet til opfyldelse af målene i de pågældende 
direktiver eller for at være berettigede til støtte fra medlemsstaternes støtteordninger for 
biobrændstoffer.

Direktivet om vedvarende energi fremmer desuden især biobrændstoffer, der produceres af 
affald, restprodukter og celluloseholdige nonfoodmaterialer, med en bestemmelse om, at disse 
biobrændstoffer tæller dobbelt ved beregning af, hvorvidt 10 %-målet for andelen af 
vedvarende energi inden for transport og medlemsstaternes krav til erhvervsdrivende 
vedrørende vedvarende energi er opfyldt. Kommissionen vedtog endvidere i henhold til 
direktivet om vedvarende energi og direktivet om biobrændstofkvalitet en rapport om 
indirekte ændringer af arealanvendelsen i forbindelse med biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler den 22. december 20102, hvori den - bl.a. - henviser til analytisk arbejde 
vedrørende globale virkninger af drivhusgas og fastsætter Kommissionens holdning til dette 
emne. Kommissionen er på nuværende tidspunkt i færd med at færdiggøre sin 
konsekvensanalyse af et muligt lovforslag om ændring af direktivet om vedvarende energi og 
direktivet om brændstofkvalitet med hensyn til indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Konklusion

Andrageren synes ikke at være opmærksom på, at der allerede findes en ny retlig ramme på 
EU-plan med hensyn til bæredygtigheden af biobrændstoffer. En af årsagerne til dette kan 
være, at datoen for, hvornår medlemsstaterne skulle have gennemført denne lovgivning, var 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 
2003/30/EF, EØS-relevant tekst, EUT L 140 af 5.6.2009; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF 
af 23. april 2009 om ændring af direktiv 98/70/EF for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og 
gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser og om 
ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til 
sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF, EUT L 140 af 5.6.2009.
2 KOM(2010)0811, som kan findes via http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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den 5. december 2010, kun én dag inden indgivelse af andragendet, og det er muligt, at 
effekterne af den nye EU-rammelovning derfor endnu ikke har været synlige for andrageren. 
Kommissionen er ikke enig i det synspunkt, at betegnelsen "biobrændstoffer" bør reserveres 
til de brændstoffer, der på den ene eller anden måde er bedre end de konventionelle 
alternativer. En sådan tilgang ville være i strid med eksisterende lovgivning og konventionel 
terminologi og ville efterlade et definitorisk tomrum."


