Artikel 17 i direktiv 2009/28/EF
Bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler1.
Uanset om råmaterialerne er dyrket på eller uden for Fællesskabets område, må energi fra biobrændstoffer og flydende
biobrændsler kun tages i betragtning med henblik på de i litra a), b) og c) omhandlede formål, hvis de opfylder
bæredygtighedskriterierne i stk. 2-6:

a)
b)
c)

måling af overholdelse af kravene i dette direktiv vedrørende nationale mål
måling af overholdelse af VE-forpligtelse
berettigelse til finansiel støtte til forbrug af biobrændstoffer og flydende biobrændsler.

Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet af affald og restprodukter, som ikke stammer fra landbrug,
akvakultur, fiskeri og skovbrug, skal dog kun opfylde bæredygtighedskriterierne i stk. 2 for at blive taget i betragtning med
henblik på de i litra a), b) og c) omhandlede formål.
2.
Den besparelse i drivhusgasemissionen ved anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning
med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, skal være mindst 35 %.
Med virkning fra den 1. januar 2017 skal den besparelse i drivhusgasemissionerne ved anvendelse af biobrændstoffer og
flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, være mindst 50
%. Fra den 1. januar 2018, skal besparelsen i drivhusgasemissionen for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er
produceret i anlæg, som tages i brug den 1. januar 2017 eller derefter, være mindst 60 %.
(1) 5.6.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 140/37
Besparelsen i drivhusgasemissionen som følge af anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler beregnes i
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1.
Når der er tale om biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er produceret i anlæg, der var i drift den 23. januar 2008,
finder første afsnit anvendelse fra den 1. april 2013.
3.
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede
formål, må ikke fremstilles af råmaterialer fra et areal med høj biodiversitetsværdi, dvs. et areal, der havde en af følgende
statusser i januar 2008 eller derefter, uanset om arealet stadig har denne status:
a)

primærskov og andre træbevoksede arealer, dvs. skov og andre træbevoksede arealer med hjemmehørende
arter, hvor der ikke er noget klart synligt tegn på menneskelig aktivitet, og hvor de økologiske processer ikke
er forstyrret i væsentlig grad

b)

områder:
i)der ved lov har fået status som, eller af den relevante kompetente myndighed er udlagt som,
naturbeskyttelsesområde, eller
ii)til beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, der er anerkendt i
internationale aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet af mellemstatslige organisationer eller Den
Internationale Naturværnsunion (IUCN), idet disse områder dog skal være anerkendt i overensstemmelse
med artikel 18, stk. 4, andet afsnit,medmindre det dokumenteres, at produktionen af dette råmateriale ikke
har forstyrret disse naturbeskyttelsesformål.

c)

græsarealer med høj biodiversitet, som er:
i)naturlige, dvs. græsarealer, der ville forblive græsarealer uden menneskelig intervention, og som
opretholder den naturlige artssammensætning og de økologiske kendetegn og processer, eller
ii)ikke-naturlige, dvs. græsarealer, der ville ophøre med at være græsarealer uden menneskelig intervention,

og som er artsrige og ikke nedbrudte, medmindre det dokumenteres, at det er nødvendigt at høste
råmaterialet for at bevare deres status som græsarealer.

Kommissionen fastlægger kriterier og geografiske udstrækninger for at afgøre, hvilke græsarealer der er omfattet af første
afsnit, litra c). Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at
supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 4.
4.
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede
formål, må ikke fremstilles af råmaterialer fra arealer med stort kulstoflager, dvs. arealer, der havde en af følgende statusser i
januar 2008, og som ikke længere har denne status:

a)

vådområder, dvs. arealer, der permanent eller i en betydelig del af året er vanddækkede eller vandmættede

b)

sammenhængende skovarealer, dvs. arealer på over en ha bevokset med træer af en højde på over fem meter
og med en kronedækningsgrad på mindst 30 % eller med træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten

c)

arealer på over en ha bevokset med træer af en højde på over fem meter og med en kronedækningsgrad på
mellem 10 % og 30 % eller med træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten, medmindre det
dokumenteres, at arealets kulstoflager før og efter omlægning er således, at det ved anvendelse af
metodologien i bilag V, del C, vil opfylde betingelserne i stk. 2 i denne artikel.

Bestemmelserne i dette stykke finder ikke anvendelse, hvis arealet på det tidspunkt, hvor råmaterialet blev udvundet, havde
samme status som i januar 2008
.5.
Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede
formål, må ikke fremstilles af råmaterialer fra arealer, der var tørvebundsarealer i januar 2008, medmindre det dokumenteres,
at dyrkning og høst af dette råmateriale ikke indebærer afvanding af hidtil udrænet jord
.6.
Landbrugsråvarer, der dyrkes i Fællesskabet og anvendes til produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, og som
tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, fremstilles i overensstemmelse med
kravene og standarderne i bestemmelserne under overskriften »Miljø« i del A og i punkt 9 i bilag II til Rådets forordning (EF)
nr. 73/2009 af19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og
om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere(1)
EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16. og i overensstemmelse med de mindstekrav til god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat
i henhold til nævnte forordnings artikel 6, stk. 1.
7.
Kommissionen aflægger hvert andet år for så vidt angår både tredjelande og EU-medlemsstater, der er en væsentlig kilde til
biobrændstoffer eller råmaterialer til biobrændstoffer, der forbruges inden for Fællesskabet, rapport til Europa-Parlamentet og
Rådet om nationale foranstaltninger truffet til overholdelse af bæredygtighedskriterierne i stk. 2-5 og til beskyttelse af jord,
vand og luft. Den første rapport forelægges i 2012.
L 140/38 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

Kommissionen aflægger hvert andet år 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, især for befolkningerne i udviklingslandene,
og andre generelle udviklingsspørgsmål. Rapporterne skal omhandle respekt for brugsrettigheder til jord. For både tredjelande
og medlemsstater, der er en væsentlig kilde til råmaterialer til biobrændstoffer, der forbruges inden for Fællesskabet, skal det i
rapporterne anføres, om landet har ratificeret og gennemført hver af følgende konventioner fra Den Internationale
Arbejdsorganisation:
-

Konventionen vedrørende tvunget eller pligtmæssigt arbejde (nr. 29)
Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87)
Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (nr. 98)
Konventionen vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi (nr. 100)
Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (nr. 105)
Konventionen vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (nr. 111)
Konventionen om mindstealder for adgang til beskæftigelse (nr. 138)
Konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (nr. 182).

For både tredjelande og medlemsstater, der er en væsentlig kilde til råmaterialer til biobrændstoffer, der forbruges inden for
Fællesskabet, skal det i rapporterne anføres, om landet har ratificeret og gennemført:
-

Cartagenaprotokollen om biosikkerhed
Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Den første rapport forelægges i 2012. Kommissionen foreslår eventuelt korrigerende foranstaltninger, navnlig hvis der er
dokumentation for, at produktionen af biobrændstoffer har en betydelig indvirkning på fødevarepriserne.
8.
Med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål må medlemsstaterne ikke ud fra andre
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet i overensstemmelse
med denne artikel, i betragtning.
9.
Kommissionen aflægger senest den 31. december 2009 rapport om krav om en bæredygtighedsordning for energianvendelser
af biomasse, bortset fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler. Rapporten ledsages, hvor det er relevant, af forslag til
Europa-Parlamentet og Rådet om en bæredygtighedsordning for andre energianvendelser af biomasse. Denne rapport og
eventuelle forslag heri skal bygge på den bedst tilgængelige videnskabelige dokumentation under hensyn til nye udviklinger
inden for innovative processer. Hvis den analyse, der foretages med henblik herpå, viser, at det i forbindelse med
skovbiomasse ville være hensigtsmæssigt at indføre ændringer i beregningsmetodologien i bilag V eller af de
bæredygtighedskriterier vedrørende kulstoflagre, der anvendes på biobrændstoffer og flydende biobrændsler, skal
Kommissionen om nødvendigt samtidig forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag herom.

