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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. stelt vast dat de Europese Unie een grote achterstand heeft opgelopen bij het gebruik 
en de productie van biobrandstoffen, die een cruciale rol spelen in de wereldhandel;

2. wijst met nadruk op de doorslaggevende bijdrage die een reële strategie ter 
bevordering van duurzame toepassingen van biomassa kan leveren tot de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de ontwikkeling van nieuwe 
mogelijkheden voor industriële verwerking van landbouwproducten en met name van 
biobrandstoffen van de tweede generatie, de vermindering van de 
energieafhankelijkheid van de EU en de bevordering van groei en werkgelegenheid, 
zowel binnen de EU als in de andere regio's van de wereld, met name in de 
ontwikkelingslanden;

3. is van mening dat wij - om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken - werk 
moeten maken van een beleid ter ontwikkeling van een Europese 
biobrandstoffenindustrie en ter intensivering van het gebruik van deze producten in de 
Europese Unie; wijst evenwel met nadruk op de risico's voor schadelijke 
milieueffecten die verbonden kunnen zijn aan de ondoordachte, ongecontroleerde en 
intensieve productie en import van biobrandstoffen;

4. constateert dat de import van bio-ethanol in termen van klimaatbescherming een goede 
oplossing is;

5. stelt vast dat biobrandstoffen inmiddels op de wereldmarkt worden verhandeld en dat 
de EU ook in de toekomst niet in staat zal zijn in haar eigen behoeften te voorzien; 
stelt dat niettemin volstrekte prioriteit moet worden gegeven aan het bevorderen van 
de eigen productie van dergelijke brandstoffen;

6. beklemtoont dat een van de essentiële voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
sterke en dynamische Europese biobrandstoffenindustrie de totstandbrenging is van 
een passend en consistent handels-, accijns- en douanesysteem, waardoor de 
concurrentiepositie van binnen de EU geproduceerde biobrandstoffen wordt 
gewaarborgd;

7. is van mening dat een aanvaardbaar penetratieniveau voor de invoer van bio-ethanol in 
de EU voor een bepaalde periode moet worden vastgesteld dat verenigbaar is met de 
geleidelijke ontwikkeling van een eigen EU-productie in overeenstemming met de 
Europese strategie voor duurzame ontwikkeling, met name in de energiesector, en dat
het handels- en douanebeleid op dit niveau moet worden afgestemd met inachtneming 
van de vereisten van het ontwikkelingsbeleid;

8. constateert dat de kosten voor de productie van bio-ethanol in de EU momenteel hoger 
uitvallen dan in meerdere andere grote productielanden zoals Brazilië en de Verenigde 
Staten; wijst er niettemin op dat de gunstige concurrentiepositie van deze landen het 
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gevolg is van jarenlange grootscheepse subsidieprogramma's en overheidssteun; stelt 
tevens vast dat deze concurrentiepositie, b.v. in het geval van Brazilië, tevens berust 
op twijfelachtige praktijken, zowel vanuit sociaal als milieuoogpunt;

9. is van mening dat de stimulering van de vraag naar bio-ethanol in de EU met behulp 
van maatregelen waarvan sommige het gebruik van overheidsmiddelen impliceren of 
budgettaire gevolgen hebben voor de Gemeenschap en de lidstaten, niet uitsluitend in 
het voordeel van geïmporteerde producten mag uitvallen;

10. beklemtoont dat moet worden bekeken of het zinvol is bio-ethanol in het kader van de 
onderhandelingen over de liberalisering van de landbouwmarkten door de WTO als 
een "gevoelig product" te laten kwalificeren en het zonodig van de toepassing van de 
geplande tariefreductieformules uit te sluiten;

11. verzoekt de Commissie vastberaden elk voorstel in het kader van de WTO-
onderhandelingen over handel en milieu te verwerpen dat erop gericht is bio-ethanol 
op te nemen op de lijst van "milieuproducten" waarvoor afschaffing of reductie van 
douanerechten kan gelden;

12. constateert dat sommige ontwikkelingslanden internationaal gezien over een sterke 
concurrentiepositie beschikken waar het de productie van en de handel in 
biobrandstoffen betreft, maar dat er daarnaast ook ruimte moet worden geschapen 
voor een zekere harmonisatie van de kwaliteitsnormen voor brandstoffen; wijst er 
voorts op dat de bestaande technische en andere handelsbarrières moeten worden 
opgeheven om aldus een echte wereldmarkt te doen ontstaan;

13. verzoekt de Commissie zorgvuldig te onderhandelen over de verzoeken om 
preferentiële toegang tot de EU-markt voor bio-ethanol die onze Mercosur-partners in 
het kader van de bilaterale onderhandelingen van de EU met dit gebied hebben 
ingediend; acht het onontbeerlijk dat over alle vraagstukken met betrekking tot de 
energiemarkten internationaal wordt onderhandeld via multilaterale fora zoals de 
WTO, teneinde optimale transparantie te kunnen garanderen, en dat het 
gemeenschappelijk belang van de Unie daarbij vooropstaat, conform het nog te 
ontwikkelen gemeenschappelijk energiebeleid;

14. is van mening dat de toepassing van het Stelsel van algemene preferenties (SAP) en 
SAP+ ten doel moet hebben de economische ontwikkeling van de meest kwetsbare 
landen te bevorderen en op het vlak van bio-ethanolproductie in overeenstemming 
moet zijn met het nog te ontwikkelen gemeenschappelijk energiebeleid, en verzoekt de 
Commissie waar nodig adequate graduatiemechanismen toe te passen volgens de 
criteria die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 
2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties1;

15. steunt de Commissie in haar streven tot ondersteuning van de biobrandstoffenindustrie 
in de ontwikkelingslanden en -regio's die daartoe de mogelijkheden hebben en waar de 
plaatselijke productie van dergelijke brandstoffen de armoede blijvend kan helpen 
terugdringen; is niettemin van mening dat dit beleid op een evenwichtige manier moet 

  
1 PB L 169 van 30.6.2005, blz.1. 
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worden gevoerd en dat initiatieven in die richting in de eerste plaats moeten voorzien 
in de energiebehoeften van de betrokken landen zelf en niet uitsluitend ten goede 
mogen komen aan de uitbreiding van hun exportcapaciteit;

16. is van mening dat de Europese Unie bij alle partnerschaps-, vrijhandels- en 
preferentieovereenkomsten die zij aangaat sterker het accent moet leggen op de 
totstandbrenging van open biobrandstoffenmarkten; is ervan overtuigd dat deze sector 
zich slechts op een permanente en duurzame manier kan ontwikkelen door de vorming 
van transparante, geïntegreerde en open nationale, Europese en internationale markten; 
dringt er bij de Commissie met klem op aan alle preferentiële overeenkomsten op dit 
gebied op die grondslag te beoordelen;

17. dringt er bij de politieke en economische instanties met klem op aan meer werk te 
maken van de samenwerking en de integratie van de biobrandstoffenmarkten in de 
Europese Unie en de Europese buurlanden door specifiek daarop gerichte 
partnerschapsovereenkomsten aan te gaan;

18. verzoekt de Commissie serieus de mogelijkheid te onderzoeken om in het 
landbouwhoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur een specifieke tariefpost of 
een onderverdeling daarvan voor bio-ethanol en producten op basis van bio-ethanol te 
creëren teneinde beter inzicht te krijgen in de importstatistieken en ervoor te zorgen 
dat daarop een passend douanetarief van toepassing is;

19. spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan bijzonder waakzaam te zijn voor 
fraudepogingen of pogingen om de douanerechten op bio-ethanol te omzeilen en 
daarbij vooral aandacht te schenken aan de naleving van de oorsprongsregels en de 
regels inzake tariefindeling en misbruik van bepaalde douaneregelingen te voorkomen;

20. wijst met nadruk op de mogelijkheid voor het Europese bedrijfsleven om waar nodig 
een beroep te doen op handelsbeschermingsinstrumenten (antidumping-, antisubsidie-
of vrijwaringsmaatregelen) om zich te beschermen tegen oneerlijke concurrentie of 
excessieve import; onderstreept dat een opkomende sector zoals bio-ethanol zich 
zonder meer kan beroepen op het begrip "aanzienlijke vertraging van de vestiging van 
een bedrijfstak" bij de beoordeling van schadeclaims;

21. verzoekt de Commissie vóór 1 april 2007 een verslag voor te leggen over de stand van 
zaken inzake de productie en uitvoer van bio-ethanol in de belangrijkste bio-
ethanolproducerende derde landen zodat het EP kan beoordelen of de concurrentie van 
de invoer uit deze landen ten aanzien van de EU-productie eerlijk verloopt; verlangt
dat dit verslag met name betrekking heeft op de subsidiëringsprogramma’s en andere 
vormen van overheidssteun en op de sociale en milieuaspecten van de werking van die 
industrie;

22. verzoekt de Commissie een certificatiesysteem voor biobrandstoffen in de EU op te 
zetten om te bereiken dat de productie ervan voldoet aan de van kracht zijnde 
milieunormen en geen nadelige milieueffecten heeft, met name via het Europese 
GMES-systeem voor de wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid;

23. verzoekt de Commissie met nadruk een certificatieprocedure op te zetten die 
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duurzame productie van biobrandstoffen mogelijk maakt, ongeacht of deze in de 
Europese Unie worden geproduceerd dan wel worden geïmporteerd;

24. wijst op de toonaangevende rol die de EU op wereldvlak vervult bij de invoering van 
normen op het gebied van milieu- en sociale bescherming, en dringt er bij de 
Commissie op aan de naleving van deze normen in het handelsverkeer met derde 
landen te bevorderen, teneinde de duurzame productie van biobrandstoffen zoveel 
mogelijk op te voeren en de daaraan verbonden kosten te rationaliseren;

25. is van mening dat de Commissie speciaal aandacht moet besteden aan de logistieke en 
veiligheidsaspecten die hieraan op mondiaal niveau verbonden zijn; is voorts van 
oordeel dat ook de Europese Unie bij de evaluatie van de gevolgen daarvan in termen 
van duurzame ontwikkeling met deze aspecten rekening moet houden; verzoekt de 
Commissie met klem tijdig tot een dergelijke evaluatie over te gaan;

26. dringt er bij de Commissie op aan meer duidelijkheid te scheppen in de bestaande 
regels met betrekking tot staatssteun en de verlening van belastingvrijstellingen om de 
ontwikkeling van biobrandstoffen in de EU te ondersteunen aan te moedigen;

27. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om meer het accent te leggen op de 
reële benutting van de mogelijkheden voor de productie van bio-energie op basis van 
de communautaire graaninterventievoorraden; vestigt de aandacht op het feit dat de 
omvang van de voor de export bestemde interventievoorraden daardoor kan worden 
teruggebracht, en dat de EU aldus gemakkelijker kan voldoen aan de in het kader van 
de WTO aangegane verplichtingen; verzoekt de Commissie derhalve daarvoor de 
nodige stimulansen te ontwikkelen, opdat een zo groot mogelijke hoeveelheid 
interventiegraan voor dat doel kan worden gebruikt;

28. is van mening dat de activiteiten van het Europees landbouwfonds zich ook moeten 
uitstrekken tot de bevordering van energietoepassingen voor biomassa en dat het 
maximaal toegestane areaal dat voor garantiesteun ten behoeve van dergelijke teelten 
in aanmerking komt, moet worden uitgebreid tot in totaal 1,5 miljoen hectare;

29. is van mening dat binnen de Europese Unie voorrang moet worden gegeven aan verder
onderzoek naar niet non-foodgewassen, teneinde een doelmatig en economisch 
gebruik van de landbouwgrond te waarborgen;

30. is van mening dat de Commissie zich opnieuw op alle actieplannen en richtlijnen moet 
beraden met het oog op een rationele productie en benutting van bio-energiebronnen 
en biobrandstoffen en dat zij zich daarbij bij voorrang moet concentreren op 
akkerbouw, bosbouw en afvalbeheer;

31. is van mening dat de noodzaak om biobrandstoffen te produceren alleen kan worden 
geconcipieerd vanuit een perspectief waarbij voedselproductie en energietoepassingen 
op een verantwoorde en realistische manier met elkaar worden gecombineerd; een en 
ander is met name relevant tegen de achtergrond van een in de toekomst wereldwijd 
steeds krapper wordende voedselproductie; dringt er bij de Commissie met klem op 
aan deze kwestie tot een internationaal thema te verheffen.
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