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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0140/2012 af Peter Marek, tysk statsborger, om brændstoffer 
uden tilsætning af fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for EU-lovgivning, der forbyder tilsætning af fødevarer til 
brændstoffer til motorkøretøjer (bioethanol mv.), eller i det mindste obligatorisk oplysning om 
den nøjagtige procentdel af tilsatte plantebaserede fødevarer. For øjeblikket anvendes 
udelukkende angivelsen "til maksimalt". Andrageren mener, at tilsætning af fødevarer er 
miljømæssigt, økonomisk og etisk uansvarligt. Han argumenterer for, at der mindst bør findes 
et brændstof uden fødevarer for mennesker, som ikke ønsker at anvende fødevarer til energi. 
Der findes ifølge andrageren bedre og mere effektive metoder til fremstilling af brændstoffer, 
f.eks. ved hjælp af solceller og vindenergi. Andrageren spekulerer desuden over, hvad der er 
EU's politik med hensyn til bekæmpelse af sult i betragtning af de stigende fødevarepriser og 
den forringede diversitet, der skyldes ændret anvendelse af landbrugsjorden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i april 2009 et direktiv om fremme af anvendelse af 
vedvarende energikilder (”direktivet om vedvarende energi”) som led i EU’s klima- og 
energipakke, der har til formål at bekæmpe klimaændringer og forbedre EU’s 
energiforsyningssikkerhed, at fremme teknologisk udvikling og innovation og at give 
mulighed for beskæftigelse og regional udvikling, navnlig i landdistrikterne og isolerede 
områder. Direktivet indeholder ud over målet på 20% for andelen af energi fra vedvarende 
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energikilder i det samlede energiforbrug i 2020, et mål på 10% for hver enkelt medlemsstat 
for andelen af energi fra vedvarende energikilder på transportområdet i 2020. 1

Det påhviler medlemsstaterne at gennemføre direktivet, herunder udformningen af 
støtteordninger til fremme af udviklingen af vedvarende energi. Ifølge de nationale 
handlingsplaner for vedvarende energi, som medlemmerne har forelagt i overensstemmelse 
med direktivet, agter de at bruge omkring 8,5%  førstegenerationsbiobrændstoffer, 1%  
andengenerationsbiobrændstoffer og 1% elektricitet fra vedvarende energikilder, størstedelen 
heraf til jernbaner snarere end til biler. 

EU’s direktiv om vedvarende energi opstiller klare lovrammer for biobrændstoffers 
bæredygtighed, som skal anvendes i alle EU-medlemsstater. Lignende bestemmelser indgår
også i EU’s direktiv om brændstofkvalitet, som fastsætter minimumsspecifikationer for 
brændstoffer af sundheds- og miljømæssige årsager og opstiller et mål for reduktion af 
brændstoffers vugge til grav-emissioner af drivhusgasser2.

Ordningen for EU-brændstoffers bæredygtighed er det mest omfattende og avancerede 
system, der anvendes i verden i dag, og den finder anvendelse på både indenlandsk 
producerede og importerede biobrændstoffer. EU’s bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer kræver, at biobrændstofferne skal spare en minimumsmængde af 
drivhusgasser i forhold til fossile brændstoffer. Desuden gælder der restriktioner med hensyn 
til de jordarealer, der anvendes til dyrkning af biobrændstoffer. Disse restriktioner har 
hovedsageligt til formål at bevare den biologiske mangfoldighed og beskytte kulstofrig jord. 
Medlemsstaterne håndhæver disse kriterier, hvor der anvendes biobrændstoffer. En række 
miljømæssige og sociale spørgsmål i forbindelse med produktionen af biobrændstoffer, 
herunder aspekter vedrørende miljø, fødevaresikkerhed og anvendelse af vand-, jord- og 
jordbundsressourcer, reguleres desuden ved hjælp af frivillige certificeringsordninger og krav 
om tilsyn og indberetning. 

Ifølge artikel 17, stk. 7, i direktivet om vedvarende energi skal Kommissionen hvert andet år 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på den sociale bæredygtighed i Fællesskabet og i tredjelande og om 
indvirkningen af Fællesskabets biobrændstofpolitik på tilgængeligheden af fødevarer til 
overkommelige priser og andre generelle udviklingsspørgsmål.  Den første af disse rapporter 
fra Kommissionen vil blive offentliggjort inden udgangen af 2012. Rapporten gøres 
tilgængelig på Kommissionens website for vedvarende energi: 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm.

På EU-niveau ydes der støtte med både lovgivningsmæssige og finansielle incitamenter til 
fremme af udvikling og udbredelse af teknologier til masseproduktion af avancerede 
biobrændstoffer fremstillet af nonfood-afgrøder samt til teknologier i transportsektoren, der (i 
hvert fald delvist) anvender andre vedvarende energikilder såsom el-biler og biler, der 
anvender brint eller biomethan. Kommissionen forventer, at de første kommercielle anlæg til 

                                               
1 Direktiv 2009/28/EF
2 Direktiv 2009/30/EF
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produktion af avancerede biobrændstoffer fremstillet af nonfood-afgrøder, vil bidrage med op 
til 4% af EU’s energibehov på transportområdet inden 2020.1   

Kommissionen tager forbrugernes bekymring om kvaliteten af og gennemsigtigheden i 
oplysningerne om brændstoffer til transport alvorligt. Det ovenfor nævnte direktiv om 
brændstofkvalitet kræver, at medlemsstater skal sikre, at forbrugerne får passende oplysninger 
om indholdet af biobrændstof i benzin og biodiesel. Imidlertid fastlægger EU-lovgivningen i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i øjeblikket ikke i detaljer, hvordan denne 
bestemmelse skal gennemføres. Gennemførelsen påhviler fortsat medlemsstaterne. I 2012 har 
Kommissionen gennemført en dialog med de involverede parter om, hvordan mærkningen af 
brændstoffer på tankstationer kan forbedres. 

Konklusion
Kommissionen mener, at biobrændstoffer kan bidrage positivt til EU’s klima- og energimål 
for 2020, hvis alle bæredygtighedsspørgsmål behandles på behørig vis. Samfunds- og 
miljømæssige spørgsmål i forbindelse med produktion af biobrændstoffer behandles i EU-
lovgivningen. Der ydes støtte på EU-plan til udvikling og udbredelse af avancerede 
biobrændstoffer og alternative transportbrændstoffer  

Direktivet om brændstofkvalitet kræver, at medlemsstater skal sikre, at forbrugerne får 
passende oplysninger om indholdet af biobrændstof i benzin og biodiesel. Gennemførelsen af 
denne bestemmelse påhviler fortsat medlemsstaterne.
Der findes i øjeblikket ingen harmoniserede normer i EU for mærkning af brændstoffer til 
landevejstransport på tankstationer. I 2012 har Kommissionen gennemført en dialog med de 
involverede parter om, hvordan brændstofmærkningen på tankstationer kan forbedres. 

I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til 
andragerens bekymringer i EU’s lovgivning og politikker.

                                               
1 Meddelelse ”Vedvarende energi: en stor aktør på det europæiske energimarked” 
COM(2012)271.


