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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att produktionen av biomassa och förnybar energi bidrar till att 
minska energiberoendet (såväl gällande importen av olja som importen av biomassa) och 
främjar mångfalden i fråga om energislag såsom det föreskrivs i kommissionens grönbok 
”Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning” (KOM(2000)0769), men 
produktionen måste åtföljas av en mer allmän reflektion över vår energiförbrukning och 
följaktligen vårt sätt att leva och våra produktionsmetoder i syfte att förbruka energi på ett 
effektivare sätt (genom användning av mer förnybar energi), men framför allt förbruka 
mindre energi. Parlamentet betonar att tacklandet av problemet med klimatförändringar
måste vara ett mål för alla åtgärder inom området för bioenergi.

2. Europaparlamentet anser att ersättandet av fossila bränslen leder till ekonomiska 
möjligheter och omfattar ekologiska och sociala aspekter.

3. Europaparlamentet anser att produktionen av biomassa och biobränslen på ett betydande 
sätt kan bidra till uppnåendet av de europeiska målen för klimatkontroll.

4. Europaparlamentet betonar att stödet för främjande av energigrödor infördes som en del 
av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).

5. Europaparlamentet betonar möjligheterna med att använda jordbrukets biprodukter, 
skogsprodukter och avfall för produktion av uppvärmning, nedkylning, bränslen och 
elektricitet. Parlamentet anser dock att produktionen av biomassa och biobränslen inte får 
förbigå jordbrukets viktigaste uppgift, nämligen att producera livsmedel.

6. Europaparlamentet anser att gemenskapsstöd är nödvändigt för främjande av biomassa 
och biobränslen som erhålls från olika sorters organiskt avfall, särskilt avfall från 
skogsbruket, avfall som uppkommer vid hantering av avfallsvatten, fast hushållsavfall och 
matoljor.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna alla hinder som grundar sig på 
gemenskapslagstiftning i syfte att möjliggöra och främja fermentering av gödsel eller 
organiskt avfall för att producera biogas.

8. Europaparlamentet betonar att man vid utnyttjande av jordbrukets biprodukter, 
energigrödor, skogsprodukter och avfall skall uppmärksamma olika aspekter på 
energieffektivitet och hållbar utveckling. Parlamentet anser därför att dessa produkter 
huvudsakligen bör användas på det mest effektiva sättet i syfte att erhålla värme.

9. Europaparlamentet betonar vikten av marknadsmekanismer som gör biomassaenergikällor 
konkurrensmässigt hållbara.
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att satsa mer på att sammanföra 
produktstandarder och stöd för förnybart råmaterial inom EU, i syfte att främja en inre 
marknad för förnybara energikällor.

11. Europaparlamentet anser att kvaliteten på biobränslen (särskilt biobränslen som används 
för att ersätta bensin inom transportsektorn) måste övervakas av lämpligt utrustade 
laboratorier och investeringar måste göras på europeisk nivå i den tekniska 
moderniseringen av den laboratorieinfrastruktur som används för att, på ett neutralt och 
opartiskt sätt, övervaka kvaliteten på bränslena.

12. Europaparlamentet påpekar att biobränslen måste genomgå särskilda test, vilket kräver 
investeringar och därför måste det ur strukturfonderna och sammanhållningfonden 
beviljas medel för investeringar i inte enbart investeringsprojekt utan också i infrastruktur 
som gör det möjligt att upprätthålla kvaliteten på ifrågavarande produkter.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett förslag till 
direktiv om uppvärmning och nedkylning från förnybara energikällor, och erinrar om sin 
resolution av den 14 februari 2006 med rekommendationer till kommissionen om 
uppvärmning och nedkylning från förnybara energikällor1 samt rådets (ekonomiska och 
finansiella frågor) beslut att tillåta medlemsstaterna att tillämpa en sänkt momssats på 
leverans av fjärrvärme från förnybara energikällor.

14. Europaparlamentet betonar att bästa möjliga lagstiftning bör skapas för användningen av 
biomassa i syfte att främja produktionen av biomassa på ett sätt som är ekologiskt, 
ekonomiskt och med tanke på internationell livsmedelssäkerhet hållbart och se till att 
biomassa används mer effektivt, exempelvis genom främjande av kraftvärme.

15. Europaparlamentet anser att resurserna för gemenskapens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling kan bidra till att främja användningen av förnybar energi och 
kommer att bidra till att bekämpa klimatförändringar. Parlamentet betonar dock att fonder 
för landsbygdsutveckling kan användas för ett helhetsbetonat återupplivande av 
landsbygdens ekonomi och ett ekologiskt skydd av landsbygden och dess naturresurser. 
Parlamentet betonar att medlemsstaterna måste beakta stödbestämmelserna eller bevilja 
skattelättnader inom ramen för sina nationella program för landsbygdsutveckling och 
andra budgetanslag.

16. Europaparlamentet stöder Europeiska rådets slutsatser från mötet i mars 2006 enligt vilka 
en ansträngning bör göras för att öka andelen förnybar energi till 15 procent och andelen 
biobränslen till 8 procent senast 2015.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma småskaliga 
projekt för biobränsle inom den primära jordbrukssektorn, såsom mobil destillering och 
fermentering, vilket kunde få stor betydelse för framtida förädling av primära biprodukter.

18. Europaparlamentet anser att när det gäller bioraffinaderier bör sådana mekanismer 
utvecklas som främjar inrättandet av sådan infrastruktur som gör det möjligt att snabbt 
överföra resurserna till anläggningar för vidareförädling eller – om bioraffinering kopplas 

  
1 Antagna texter, P6_TA(2006)0058.
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till energigrödor – som möjliggör att produkterna snabbt finns tillgängliga för slutlig 
användning.

19. Europaparlamentet anser att inrättandet av en EU-marknad för biobränslen skulle minska 
EU:s beroende i fråga om sin energiförsörjning och göra det möjligt att utveckla 
alternativa inkomstkällor, såväl för EU:s jordbrukare som för EU:s landsbygdsekonomier.

20. Europaparlamentet betonar att man vid utnyttjande av biomassa, för att garantera en 
hållbar utveckling, bör främja exploatering möjligast nära den plats varifrån 
jordbruksråvarorna härstammar och på så vis undvika det energislöseri som transporter 
medför. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att använda 
medel för landsbygdsutveckling för att bygga om offentliga inrättningar på landsbygden 
så att dessa kan använda bioenergi för uppvärmning.

21. Europaparlamentet anser att det är viktigt att genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av 
biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel1 (direktivet om biodrivmedel) harmoniseras 
i samtliga medlemsstater.

22. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att före utgången av 2006 se över 
gränsvärdena för andelen biobränsle i bensin och dieselbränslen, vilka utgör ett hinder för 
en bredare användning av biobränslen i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

23. Europaparlamentet betonar vikten av att göra de vägledande indikativa mål som fastställs i 
direktivet om biodrivmedel obligatoriska och efterlyser nya, mer ambitiösa och 
långsiktiga mål fram till 2020, i syfte att skapa ett förtroende hos investerarna och 
garantera ett långsiktigt stöd för jordbrukare och affärsmän som investerar i denna sektor. 
Parlamentet konstaterar att de vägledande målen måste grunda sig på noggranna analyser 
av den hållbara produktionspotentialen för biobränslen och kopplas samman med 
effektiva åtgärder för miljöskydd.

24. Europaparlamentet betonar vikten av att före 2010 fastställa en bindande procentsats på 
5,74 procent för de vägledande mål som fastställs i direktivet om biodrivmedel.

25. Europaparlamentet anser att EU borde sträva efter en obligatorisk snarare än en frivillig 
struktur för att främja biobränslen, och föreslår att en obligatorisk minimiprocentsats på 
5,74 procent införs för den andel biobränsle som skall blandas i alla fossila bränslen.

26. Europaparlamentet betonar att införandet av en obligatorisk procentsats inte får leda till att 
de befintliga incitamenten för produktionen av biobränslen inom EU försvinner eller 
minskar.

27. Europaparlamentet anser att åtgärder som exempelvis ytterligare skatteincitament, 
investeringssubventioner och avgifter är lovande sätt att främja biobränslen. Parlamentet 
kräver att åtgärder för främjande av energigrödor åtföljs av en övervakning av deras 
inverkan på jordbruksmiljön och den biologiska mångfalden och att dessa åtgärder skall 

  
1 EUT L 123, 17.5.2003, s. 42–46.
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införas under tillräckligt lång tid för att garantera industrins förtroende och främja 
investeringar.

28. Europaparlamentet anser att en ändring av de tekniska bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten 
på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG – i synnerhet 
maximivärdena för etanol, eter, oxygenater, ångtryck och volyminnehåll av biodiesel –
bör prioriteras för att göra det möjligt att tillsätta mer än 5 procent biobränsle i 
konventionella bränslen.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja blandandet av biobränslen i 
traditionella bränslen i samtliga medlemsstater genom att ändra 
gemenskapsbestämmelserna om punktskatt.

30. Europaparlamentet betonar vikten av användningen av skatteåtgärder, som exempelvis 
skatteundantag, men uppmanar kommissionen att vara uppmärksam på och vidta åtgärder 
mot snedvridningar av marknaden.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att utveckla en öppen, offentlig 
EU-databas med register över bästa praxis för användningen av biomassa (förnybart 
råmaterial och organiskt material från jord- och skogsbruk) för produktionen av 
biobränslen, värme och elektricitet, och med uppgifter om processernas inverkan på 
klimatet och uppgifter om ursprung och den ekologiska inverkan av odlingen av de 
råmaterial som används, i syfte att utreda nyttan med processerna och inom EU sprida de 
initiativ som visat sig användbara.

32. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utveckla en ”plattform för 
biobränsleteknik” och kommissionens stöd för sådana projekt som BioXchange, vilket är 
en handelsplats för biomassa på Internet där utbudet av och efterfrågan på biomassa i 
Europa förs samman.

33. Europaparlamentet anser att forskning och utveckling inom området för biomassa och 
biobränslen måste omfatta storskaliga projekt för genomförandet på medellång sikt av 
demonstrationsenheter, men att forskning också måste bedrivas inom mer grundläggande 
domäner inom mindre utforskade områden som anses lovande, särskilt pyrolys och 
bioteknik som omfattar genetiska förändringar.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avskaffa systemet för uttag av areal och 
utveckla nya incitament för energigrödor.

35. Europaparlamentet konstaterar att odlingen av förnybara råmaterial också måste ske i 
enlighet med bästa praxis och att tvärvillkoren skall tillämpas på sådan odling.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga förteckningen över de grödor vars 
odling är berättigad till stöd för produktion av biobränslen, för att se till att de mest 
lämpliga energigrödorna väljs ut på lokal och regional nivå, och att främja fermenteringen 
av gödsel.
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37. Europaparlamentet anser att man inom detta område bör lägga stor vikt vid utvecklingen 
av en strategi för främjande av energigrödor och ta i bruk incitament för odling av 
noggrant utvalda grödor som är lämpade för jordmånens och klimatets särdrag och för ett 
snabbt växelbruk, så att markanvändningen kan diversifieras och principerna om ett 
multifunktionellt jordbruk därmed iakttas.

38. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att göra sockerproduktion för 
bioetanol stödberättigad inom GJP-stödsystemen.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna hindren för utvecklingen av 
energigrödor i de nya medlemsstaterna, där ett förenklat system för enhetlig 
arealersättning används.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att forskningen om och 
utvecklingen av ”andra generationens” biobränslen samt forskningen om exempelvis 
förädling av grödor och förbättrade odlingsmetoder för grödor för ”första generationens”
biobränslen stöds fullt ut.

41. Europaparlamentet anser att, ur ett långtidsperspektiv där väte blir ett direkt alternativ för 
användning i bränsleceller som producerar elektricitet och ett råmaterial som används vid 
framställningen av flytande bränslen, teknikplattformer bör omfatta alternativ som beaktar 
olika typer av resurser.

42. Europaparlamentet stöder införandet av ett certifieringssystem inom EU för att garantera 
inte enbart produktkvalitet utan även minimikrav i fråga om miljö- och samhällsansvar. 
Parlamentet föreslår att alla certifieringssystem bör användas icke-diskriminerande för 
både inhemskt producerade och för importerade biobränslen, och att produktionen och 
användningen av biobränslen bör påverka miljön positivt globalt sett.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att en sund arbetskraftspraxis 
rigoröst iakttas i tredjeländer, med särskild hänsyn till exploateringen av arbetstagare och 
barn i anslutning till sockerrörsodlingar.

44. Europaparlamentet anser att särskild vikt bör läggas vid att upprätthålla en sund 
miljöpraxis i sådana tredjeländer som Brasilien (där mycket stora områden håller på att 
förstöras för att möjliggöra sockerrörsodlingar), exempelvis i de livsviktiga ekosystemen 
Cerrado och Mata Atlântica, som anses oerhört viktiga för bevarandet av den biologiska 
mångfalden.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare prioritera erkännandet av de 
icke-handelsrelaterade frågorna som en del i ett framtida WTO-avtal. Parlamentet 
konstaterar att detta skulle tillåta EU att garantera att importerade biobränslen uppfyller 
vissa hållbarhetskrav, framför allt på miljöområdet.

46. Europaparlamentet betonar behovet av en lämplig gemenskapshantering av importerade 
biobränslen och anmodar kommissionen att överväga att införa kvalificerade 
bestämmelser för tillträde till marknaden för biobränsleimporter från tredjeländer i syfte 
att tillåta EU:s biobränsleindustri att utvecklas och bli konkurrenskraftig, samtidigt som 
höga miljöstandarder tillämpas.
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47. Europaparlamentet anser att en gemenskapsbeskattning av importerade biobränslen endast 
behövs om konkurrenskraften för den europeiska biobränsleindustrin är hotad av 
miljödumpning eller social dumpning.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka inverkan av efterfrågan på 
biobränsle, grön elektricitet, uppvärmning och nedkylning på priserna på handelsvaror och 
biprodukter, deras tillgänglighet för konkurrerande industrier samt inverkan på 
livsmedelsförsörjningen och livsmedelspriserna, inom EU och i utvecklingsländerna, och 
vidta omedelbara regleringsåtgärder om det sker en prishöjning som resulterar i 
livsmedelsbrist i fattigare länder eller bland fattigare grupper av befolkningen.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en ökad tillförsel av biogas till 
gasnätet och en ökad användning av biogas som bränsle genom lämpliga incitament och 
därmed ytterligare bidra till att minska beroendet av importerad energi.

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte i allmänhet främja utvecklingen av 
intensiv odling av förnybara energiresurser där endast produktionen betonas, eftersom 
detta skulle få förödande miljömässiga, ekonomiska och sociala följder, vilket inte skulle 
främja den europeiska strategin för hållbar utveckling.

51. Europaparlamentet betonar behovet av en EU-omfattande informationspolitik för 
biomassa och biobränslen.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta och stödja ett pilotprogram för 
användning av första och andra generationens biobränslen.

53. Europaparlamentet anser att man, med tanke på genomförandet av sockerreformen och 
upphörandet med sockerbetsodlingen inom EU, noggrant måste utreda på vilket sätt den 
existerande potentialen för produktionen av biobränslen baserad på sockerbetor och andra 
alternativa grödor kunde stärkas.

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att snarast uppnå en 
kompromiss om biobränslen mellan bilindustrin och petroleumindustrin, vilken är i linje 
med principen ”biobränslen för bilar, inte bilar för biobränsle”.
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