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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 
er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. konstaterer, at EU halter langt bagefter, både når det gælder anvendelse og produktion 
af biobrændstoffer, der er af afgørende betydning inden for international handel;

2. understreger det afgørende bidrag, som en virkelig strategi til fremme af en bæredygtig 
anvendelse af biomasse kan yde ved at nedbringe drivhusgasemissioner, udvikle nye 
muligheder via den industrielle forarbejdning af landbrugsprodukter og anden 
generationsbiobrændstoffer i særdeleshed, mindske EU’s energiafhængighed og fremme 
vækst og beskæftigelse både i EU og i andre dele af verden, især i udviklingslandene;

3. mener, at der skal udformes en politik, der sigter mod at udvikle en europæisk industri 
for biobrændstoffer, og at anvendelsen af disse produkter i EU skal øges, hvis disse mål 
skal nås; påpeger imidlertid risikoen for uigenkaldelige følger for miljøet, som kan 
skyldes den hensynsløse, ukontrollerede og intensive dyrkning, produktion og import af 
biobrændstoffer;

4. bemærker, at importeret bioethanol er et godt alternativ i betragtning af
klimaændringerne;

5. bemærker, at biobrændstoffer nu handles på verdensmarkedet, og at EU endnu ikke er 
selvforsynende på dette område; mener imidlertid, at fremme af 
hjemmemarkedsproduktionen absolut bør prioriteres; 

6. understreger, at det blandt de nødvendige forudsætninger for udvikling af en stærk og 
dynamisk europæisk biobrændstofindustri synes at være vigtigt at etablere en 
hensigtsmæssig og konsekvent handels-, afgifts- og toldramme, der giver garanti for, at 
de biobrændstoffer, der produceres i EU, er konkurrencedygtige;

7. mener, at der bør fastsættes en acceptabel indtrængningsgrad for importen af bioethanol 
til EU for en given periode, der er forenelig med den gradvise udvikling af en 
fællesskabsproduktion i overensstemmelse med den europæiske strategi til fordel for en 
bæredygtig udvikling og især inden for energisektoren, og at handels- og toldpolitikken 
bør være forenelig med overholdelsen af denne indtrængningsgrad under hensyntagen 
til udviklingspolitikkens krav;

8. bemærker, at udgifterne til bioethanolproduktionen i EU, som forholdene er nu, er 
højere end udgifterne i adskillige andre førende producentlande, herunder Brasilien og 
De Forenede Stater; påpeger imidlertid, at disse landes konkurrenceevne skyldes 
omfattende støtte i årevis og offentlige støtteprogrammer og også, f.eks. for Brasiliens 
vedkommende, baseret på tvivlsomme fremgangsmåder både set ud fra et socialt og 
miljømæssigt perspektiv;
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9. mener, når der træffes foranstaltninger til at stimulere efterspørgslen efter bioethanol i 
EU, hvilket i visse tilfælde kræver anvendelse af offentlige midler eller har 
budgetmæssige følger for Fællesskabet og dets medlemsstater, at sådanne 
foranstaltninger ikke kun må træffes alene til fordel for importen;

10. understreger behovet for at vurdere, om bioethanol bør behandles som en ”følsom vare” 
i forbindelse med forhandlingerne om adgang til landbrugsmarkedet i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) og, for så vidt som det er hensigtsmæssigt, bør 
udelukkes fra anvendelsen af den påtænkte ordning om toldnedsættelse;

11. opfordrer Kommissionen til meget bestemt at forkaste alle forslag inden for rammerne 
af WTO-forhandlingerne om handel og miljø om at medtage bioethanol på en liste over 
"miljøprodukter", som måske kunne blive genstand for fjernelse eller sænkning af 
toldafgifter;

12. bemærker, at visse udviklingslande har udmærkede konkurrencemuligheder på globalt 
plan med hensyn til produktion af og handel med biobrændstoffer, men at der samtidig 
bør fastlægges visse normer for brændstofkvaliteten; mener, at tekniske og andre 
handelshindringer også bør fjernes, således at der kan opstå et virkeligt verdensmarked;

13. opfordrer Kommissionen til at forhandle omhyggeligt i forbindelse med kravene om 
præferenceadgang til Fællesskabets marked for bioethanol for vore partnere i Mercosur 
under EU's biregionale forhandlinger med dette område; mener, at det er væsentligt, at 
alle spørgsmål vedrørende de internationale energimarkeder forhandles i multilaterale 
fora, såsom WTO, for at skabe størst mulig gennemsigtighed, og således at Unionens 
fælles interesse indtager en fortrinsstilling i overensstemmelse med den fremtidige 
fælles energipolitik;

14. mener, at anvendelsen af den generelle præferenceordning GPS og GPS+ bør fremme 
målsætningen for den økonomiske udvikling i mere sårbare lande og, for så vidt som det 
gælder produktionen af bioethanol, være i overensstemmelse med målene for en 
fremtidig fælles energipolitik; opfordrer Kommissionen til, hver gang det er nødvendigt, 
at anvende passende gradueringsordninger under overholdelse af kriterierne i Rådets 
forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med 
generelle toldpræferencer1.

15. går ind for Kommissionens bestræbelser på at støtte bioethanolindustrien i 
udviklingslande og regioner, som har muligheder på det område, og hvor den lokale 
produktion kunne bidrage til en varig mindskelse af fattigdommen; mener imidlertid, at 
en sådan politik bør være afbalanceret, og at den først og fremmest bør tage sigte på at 
dække de pågældende landes energibehov på hjemmemarkedet frem for udelukkende at 
tage sigte på udviklingen af deres eksportkapacitet;

16. mener, at EU inden for alle partnerskabs-, frihandels- og præferenceaftaler bør lægge 
større vægt på, at der dukker nye åbne markeder for biobrændstoffer op; mener, at 
gennemsigtige, integrerede og åbne nationale, europæiske og internationale markeder 
vil sikre en langsigtet bæredygtig udvikling inden for sektoren; opfordrer 

  
1 EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.
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Kommissionen til at foretage en evaluering af alle præferenceaftaler med udgangspunkt 
heri;

17. opfordrer til, at der lægges større politisk og økonomisk vægt på samarbejde og 
integration mellem EU's markeder for biobrændstoffer og dets europæiske nabostater, 
især som et led i de særlige partnerskabstaler;

18. opfordrer Kommissionen til at foretage en seriøs undersøgelse af muligheden for at 
oprette en speciel toldposition eller en underposition for bioethanol og 
bioethanolbaserede produkter i et særligt kapitel om landbruget i den kombinerede
nomenklatur for at få bedre forståelse for de virkelige statistikker inden for importen og 
sikre, at der anvendes en passende toldklassificering;

19. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at være specielt vagtsomme med 
hensyn til forsøg på bedrageri eller undgåelse af toldafgifter på bioethanol, idet det især 
tilstræbes at overholde oprindelsesregler og toldklassificering og forhindre misbrug af 
visse toldsuspensionsprocedurer;

20. påpeger, at Fællesskabets industri om nødvendigt kan anvende 
handelsforsvarsinstrumenter (anti-dumping- og anti-subventionsprocedurer og 
kontrolforanstaltninger) for at beskytte sig selv mod illoyal eller overdreven 
konkurrence fra import; påpeger, at begrebet "omfattende forsinkelser i forbindelse med 
etablering af en industrigren" er specielt relevant for en nyoprettet industri, såsom 
bioethanolindustrien, når der foretages en vurdering af skaderne i forbindelse med 
sådanne procedurer;

21. opfordrer Kommissionen til inden den 1. april 2007 at aflægge en rapport om 
bioethanolproduktionen og eksportvilkårene i de vigtigste produktionslande uden for 
EU, således at Parlamentet kan vurdere, hvorvidt konkurrencen mellem 
fællesskabsproduktionen og importen fra disse lande er fair; anmoder om, at der i denne 
rapport lægges vægt på støtteprogrammer og andre former for statsstøtte og på de 
sociale og miljømæssige aspekter af denne industris virksomhed;

22. opfordrer Kommissionen til at oprette et certificeringssystem for de biobrændstoffer, 
der anvendes i EU, med henblik på at sikre, at produktion heraf er i overensstemmelse 
med de gældende miljønormer, og sikre, at denne produktion ikke får negative følger 
for miljøet, især via det europæiske program for global miljø- og sikkerhedsovervågning 
(GMES);

23. opfordrer Kommissionen til at udvikle en certificeringsprocedure, som tillader en 
bæredygtig produktion af biobrændstoffer uanset, om de produceres i EU eller 
importeres;

24. påpeger, at EU er førende på verdensplan med hensyn til at fastlægge miljømæssige og 
sociale beskyttelsesnormer og tilskynder Kommissionen til at fremme disse normer 
inden for handel med tredjelande med henblik på at øge en bæredygtig produktion af 
biobrændstoffer mest muligt og at rationalisere produktionsomkostningerne i 
forbindelse med biobrændstofferne i disse lande;
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25. mener, at Kommissionen bør lægge særlig vægt på den logistiske dimension, herunder 
international logistik og sikkerhed; mener, at der bør tages hensyn hertil i vurderingerne 
af en bæredygtig udvikling i EU; opfordrer Kommissionen til at forelægge en sådan 
evaluering rettidigt;

26. opfordrer Kommissionen til at præcisere reglerne for statsstøtte og tilskynde til 
afgiftsfritagelser for at støtte udviklingen af biobrændstoffer i EU;

27. glæder sig over, at Kommissionen lægger vægt på betydningen af fuld udnyttelse af 
Fællesskabets lagre af interventionskorn til produktion af bioenergi; understreger, at 
dette vil gøre det muligt at mindske mængden af interventionskorn, der er bestemt til 
eksport, og således gøre det lettere for EU at opfylde de forpligtelser, som det har 
påtaget sig inden for rammerne af WTO; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle 
passende incitamenter med henblik på at sikre, at en så stor mængde som muligt af 
interventionskornet anvendes til dette formål;

28. mener, at Den Europæiske Landbrugsfonds aktiviteter bør udvides til at omfatte fremme 
af biomasse til energiformål, og at det fastlagte maksimale garantiareal under 
støtteordningerne til denne produktion bør forhøjes til mere end 1,5 mio. hektar;

29. mener, at yderligere forskning inden for non-foodafgrøder i EU bør prioriteres for at 
sikre en effektiv og økonomisk anvendelse af landbrugsjord;

30. mener, at Kommissionen bør tage alle aktionsplaner og direktiver op til fornyet 
overvejelse med henblik på at tillade en rationel produktion og anvendelse af bioenergi 
og biobrændstoffer, og at dette principielt bør finde sted inden for planteproduktion, 
skovbrug og affaldsforvaltning;

31. mener, at behovet for at producere biobrændstoffer kun kan betragtes som en del af en 
sund og realistisk blanding af fødevareproduktion og energianvendelser; dette er 
specielt relevant i betragtning af, at fødevareproduktionen i fremtiden forventes at blive 
mindre; opfordrer Kommissionen til at gøre dette til genstand for en international debat.
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