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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-005098/2018 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Angélique Delahaye (PPE), Albert Deß (PPE), Daniel Buda (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE) 

en Mairead McGuinness (PPE) 

Betreft: De uitvoer van Argentijnse gesubsidieerde biodiesel 

Het volume van de invoer van Argentijnse biodiesel naar de EU is enorm toegenomen na het besluit 
van de Commissie van afgelopen jaar om een einde te maken aan de antidumpingrechten op deze 
producten (het recordvolume werd in juli 2018 bereikt, toen er meer dan 222 000 ton werd ingevoerd). 

Producenten uit de EU hebben de werkzaamheden van productielocaties tijdelijk stilgelegd en zelfs 
enkele fabrieken gesloten, omdat ze niet kunnen concurreren tegen de hoeveelheid Argentijnse 
gesubsidieerde biodiesel die op de biodieselmarkt van de EU wordt ingevoerd. 

Op 21 september 2018 heeft de Commissie belanghebbenden uit de EU meegedeeld dat in het kader 
van het lopende antisubsidieonderzoek is bevestigd dat Argentinië een illegale subsidie voor zijn 
biodiesel heeft ingevoerd. Een logisch gevolg van deze bevinding zou zijn om voorlopige 
compenserende maatregelen te nemen. 

Bovendien heeft de Amerikaanse regering besloten zijn biodieselmarkt te beschermen tegen 
"overheidsuitvoersubsidies" voor Argentijnse biodiesel door met ingang van januari 2018 
compenserende rechten in te stellen. 

Een direct gevolg hiervan is dat er meer Argentijnse biodiesel is ingevoerd in de EU, waardoor de 
situatie van de Europese biodieselproducenten en boeren die werkzaam zijn in deze sector kritiek is 
geworden. 

Wat voor maatregelen neemt de Commissie om dit probleem aan te pakken en is zij voornemens om, 
in het belang van de biodieselsector van de EU, legitieme compenserende rechten in te stellen? 
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