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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar handlingsplanen för biomassa och EU:s strategi för 
biobränslen. Parlamentet vill poängtera att man måste utveckla kostnadseffektiva 
möjligheter till ökad användning av biomassa i energitillämpningar för att bekämpa 
klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser, bidra till att minska beroendet av 
den ändliga resursen olja, främja en hållbar och ekonomiskt överkomlig energiförsörjning 
och stärka försörjningstryggheten och den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom 
EU.

2. Europaparlamentet är fast övertygat om att produktion och vidareutveckling av biomassa 
och biobränslen skapar positiva impulser för den europeiska konkurrenskraften och 
arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet betonar att främjandet av biomassa och biobränslen bidrar till att 
stärka landsbygdsområdena samt understryker att användningen av biomassa för 
energiutvinning öppnar nya perspektiv vid sidan av livsmedelsproduktion för framför allt 
små och medelstora företagsstrukturer inom jord- och skogsbruket.

4. Europaparlamentet anser att man bör uppnå detta genom att prioritera forskning, 
utveckling och demonstration i fråga om sådana tillämpningar av biomassa som visat sig 
svara för de största och mest kostnadseffektiva växthusgasminskningarna och 
energibesparingarna och att skapa en marknad för dessa så att lönsamheten förbättras samt 
att bedriva informationskampanjer i frågan. Särskild vikt bör läggas vid att utveckla och 
främja vinn-vinn-lösningar där produktion av biomassa kan kombineras med återställande 
av livsmiljöer, jordbruk med begränsad användning av insatsmedel samt miljövänlig 
markanvändning.

5. Europaparlamentet är enigt med kommissionen om att användningen av biomassa i 
stationära tillämpningar för exempelvis elektricitet, uppvärmning och kylning på ett 
optimalt sätt kan bidra till att uppnå EU:s uttalade mål om att minska beroendet av fossila 
bränslen och alstringen av växthusgaser.

6. Europaparlamentet betonar att odling av energigrödor dock inte får äventyra EU-ländernas 
och tredjeländers förmåga att uppnå prioriterade miljömål som exempelvis att hejda 
förlusten av biologisk mångfald, skydda skogar, förebygga markförstöring och uppnå en 
god ekologisk status för vatten.

7. Europarlamentet är oroat över risken för att efterfrågan skall öka på de billigaste 
avsalugrödor som för närvarande finns tillgängliga på världsmarknaden, vilket skulle 
kunna leda till att regnskogar skövlas och andra ekosystem med stor biologisk mångfald
utarmas i ännu högre grad än i dag. Parlamentet begär därför att det införs en obligatorisk 
miljöcertifiering för hållbar odling och produktion av både inhemsk och importerad 
bioenergi.
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8. Europaparlamentet påpekar att bioenergiproduktionen alltid måste vara förenlig med goda 
jordbruksmetoder och inte får inverka på den inhemska livsmedelsproduktionen inom EU 
och i tredjeländer. Incitament bör begränsas till de tillämpningar av biomassa som är mest 
effektiva och ger störst miljö- och klimatvinster.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan den fastställer några 
produktionskrav för importerade biobränslen undersöka om dessa krav är förenliga med 
Världshandelsorganisationens bestämmelser.

10. Europaparlamentet påpekar att användningen av skogsbiomassa inte får leda till att trycket 
ökar på de naturliga skogarna och att den alltid måste främjas på ett sätt som är förenligt 
med förbättringen av skogarnas ekologiska kvalitet. Parlamentet framhåller att ett hållbart 
skogsbruk inte får begränsas till att man avverkar mindre än den naturliga återväxten 
samtidigt som man ignorerar den biologiska mångfalden. Parlamentet anser att 
produktionen av biomassa inte får leda till att artificiella skogsplanteringar breder ut sig på 
bekostnad av livsmiljöer med högt naturvärde såsom våtängar, våtmarker, delvis naturliga 
stäpper och Medelhavsområdets macchia.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera och 
främja de biokomponenter som ger bäst kolbalans och är mest energieffektiva. 
Parlamentet anser att kommissionen snarast måste göra en studie om deras energicykel 
från början till slut och satsa på forskning om ”bio-raffinering”, andra generationens 
biobränslen och optimering av grödor, utan att begränsa möjligheterna att behålla och 
vidareutveckla första generationens biobränslen.

12. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av att i största möjliga utsträckning 
använda bioenergiprodukter från såväl termisk som elektrisk energiproduktion för att 
uppnå en hög effektivitet som gagnar miljön.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uttala sig om de förväntade kostnaderna 
och vinsterna av att stimulera produktion av biomassa inom och utanför EU.

14. Europaparlamentet anser att det mot bakgrund av de motstridiga kraven på biomassa från 
avfall är viktigt att bioenergi inte används som en ursäkt för att gynna avfallsförbränning 
på bekostnad av mer resursbesparande alternativ såsom återanvändning, 
materialåtervinning och kompostering.

15. Europaparlamentet anser att biobränslen inte bör fungera som en ersättning för en god 
standard på fordons bränsleeffektivitet. Parlamentet förväntar sig att bilindustrin gör sitt 
yttersta för att nå ett mål på 140 g CO2/km till 2008/2009. Vidare uppmanar parlamentet 
kommissionen att övervaka utvecklingen och vidta ytterligare åtgärder för att uppnå EU:s 
mål på 120 g/km till 2010.

16. Europaparlamentet framhåller att en effektiv och framgångsrik energipolitik med öppnade 
nationella energimarknader endast är möjlig om det sker en europeisk och internationell 
samordning. Parlamentet ställer sig också positivt till att kommissionen ger en signal om 
ett samordnat tillvägagångssätt. Parlamentet understryker att det behövs flexibilitet så att 
medlemsstaterna kan utarbeta sina egna strategier inom en EU-ram. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra utarbetandet av nationella handlingsplaner för 
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biomassa som omfattar alla de olika möjligheterna för omvandling av biomassa till energi 
och konstruktionen av värmeinstallationer som drivs med biomassa samt att prioritera 
energirelaterade investeringar inom ramen för strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden. Parlamentet pekar här på vikten av offentlig upphandling och 
skattelättnader för att främja biomassa och biobränslen.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram och jämföra bästa praxis i 
främjandet av produktion och användning av biomassa och biobränslen genom att tillämpa 
den öppna samordningsmetoden.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om lagstiftnings- och 
regleringsåtgärder som behövs för att uppnå det mål på 25 procent förnybara energikällor 
som EU enats om till 2020 och undanröja omotiverade hinder för marknaden för biomassa 
och biobränslen, utan att göra avkall på de miljö- och hälsohänsyn som sådana åtgärder är 
baserade på.

19. Europaparlamentet anser att programmet Intelligent energi för Europa kommer att bidra 
till att främja lokala projekt för energisparande och god användning av naturresurserna.
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SHORT JUSTIFICATION

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment 
(250 000 people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating. 
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production. 
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose. 

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy. 

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
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countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory. 
These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
”energy crops”.

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries. 
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States. 
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land. 
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Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.

Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now. 
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