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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– anser att det bör fastställas riktlinjer för energipolitikens framtida val samtidigt som man 
undviker att främja sektoriella åtgärder och rikta investeringarna på ett motsägelsefullt 
sätt,

– betonar att man vid bedömningen av frågan om inhemsk kontra importerad biomassa inte 
får glömma främjandet av en självständig sektor för biomassa inom Europeiska unionen,

– kräver att det fram till 2020 fastställs nya långsiktiga mål för användningen och 
främjandet av biobränslen för att man skall kunna vinna investerarnas förtroende,

– är övertygat om att Europeiska unionens strategi för främjande av biobränslen just mot 
bakgrund av Lissabonstrategin måste inrikta sig på effektivitet och hållbarhet och att 
åtgärderna inte får leda till en orimligt tung administrativ börda,

– önskar att man bör genomföra den åttonde rekommendationen från CARS 21-gruppen,
som i andra generationens biobränslen ser en särskilt lovande teknik för att minska 
koldioxidutsläppen från transportsektorn,

– betonar att det måste göras mer till förmån för ökad energieffektivitet,

– betonar att det måste införas en koldioxidbaserad bränsleskatt i Europeiska unionen för att 
sådana bränslen som har bättre koldioxidbalans och därför ger större bidrag till minskade 
koldioxidutsläpp skall gynnas i skattehänseende,

– önskar en definition av olika typer av andra generationens biobränslen för att med hänsyn 
till miljökonsekvenserna göra åtskillnad mellan den produktion som fås från skogsbruk
och den produktion som utnyttjar lignocellulosamaterial av avfall, organiskt avfall samt 
vegetabiliskt och animaliskt råmaterial,

– konstaterar att de tekniska normerna för biobränslen bör fastställas så snabbt som möjligt 
och att det nuvarande direktivet om bränslekvalitet bör ses över, för att blandningsandelen 
av biobränslen i dieselolja och bensin skall kunna ökas,

– anser att andra generationens biobränslen (BTL-bränslen) kan ge avsevärt större 
energiutbyte än första generationens biobränslen,

– anser att man bör främja en europeisk plattform för användning av biobränslen vid
transporter,

– förväntar sig att medlemsstaterna, på ett sätt som går att förena med gällande regler för 
struktur- och jordbrukspolitiken, skall främja investeringar i biomassa vid transporter,

– rekommenderar, inom ramen för främjandet av produkter och teknik, att det tas hänsyn till
om biobränslen skulle kunna användas i alla transportmedel,
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– understryker att det behövs en stabil referensram för en övergång som sträcker sig över 
tiotals år för att göra biobränslena konkurrenskraftiga och möjliggöra framväxten av en 
öppen marknad där konsumenterna kan väga olika alternativ mot varandra,

– kräver med hänsyn till en långsiktigt upplagd strategi för främjande av en 
konkurrenskraftig marknad för biobränslen i Europeiska unionen att det skapas 
tillförlitliga ramvillkor för investerare och producenter, i synnerhet vad de skattemässiga 
incitamenten beträffar,

– anser att man bör klargöra möjligheterna för ett jordbruk som producerar alternativa 
bränslen samt konsekvenserna av en intensivare produktion,

– uttalar sitt stöd till att det utvecklas och införs ett europeiskt system för certifiering, för att 
garantera att ekonomiska, miljörelaterade och sociala miniminormer följs vid 
produktionen av biobränslen och betonar att ett sådant system bör tillämpas både på 
inhemsktillverkade biobränslen och även på biobränslen som importeras från tredjeländer,

– framhåller att det behövs en EU-omfattande informationspolitik om biomassa och 
biobränslen.
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