
AD\630143PL.doc PE 374.166v03-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Handlu Międzynarodowego

2006/2082(INI)

21.9.2006

OPINIA
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie strategii w dziedzinie biomasy i biopaliw
(2006/2082(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean-Pierre Audy



PE 374.166v03-00 2/7 AD\630143PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\630143PL.doc 3/7 PE 374.166v03-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że UE pozostaje daleko w tyle w zakresie zarówno stosowania, jak i 
produkcji biopaliw, stanowiących kluczowy element handlu międzynarodowego;

2. podkreśla istotne korzyści, jakie może przynieść prawdziwa strategia na rzecz 
zrównoważonych zastosowań biomasy: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
rozwój nowych rynków zbytu dzięki przemysłowemu przetwarzaniu produktów 
rolnych, zwłaszcza na biopaliwa drugiej generacji, zmniejszenie zależności 
energetycznej UE oraz pobudzenie wzrostu i zatrudnienia zarówno w UE, jak i w 
innych częściach świata, w szczególności w krajach rozwijających się;

3. uważa, że osiągnięcie tych celów wymaga wdrożenia polityki zmierzającej do 
rozwinięcia europejskiego przemysłu biopaliwowego i zwiększenia wykorzystania tego 
rodzaju produktów w UE; podkreśla jednakże ryzyko wystąpienia nieodwracalnych 
skutków dla środowiska, które mogą być spowodowane nierozważną, niekontrolowaną i 
intensywną uprawą, produkcją i importem biopaliw;

4. stwierdza, że z punktu widzenia zmian klimatycznych importowany bioetanol stanowi 
dobre rozwiązanie;

5. stwierdza, że biopaliwa są już przedmiotem obrotu na rynkach światowych i że UE nie 
jest jeszcze samowystarczalna w tym zakresie;  uważa jednak, że wspieranie produkcji 
krajowej powinno stanowić bezwzględny priorytet;

6. podkreśla, że spośród wstępnych warunków niezbędnych do stworzenia silnego i 
dynamicznego europejskiego przemysłu biopaliwowego zasadnicze wydaje się 
wprowadzenie odpowiedniego i spójnego otoczenia handlowo-akcyzowo-celnego, 
gwarantującego konkurencyjność biopaliw produkowanych w UE;

7. uważa, że na dany okres należy określić akceptowalny poziom importu bioetanolu do 
UE, możliwy do pogodzenia ze stopniowym rozwojem produkcji wspólnotowej zgodnie 
z europejską strategią na rzecz trwałego rozwoju, w szczególności w sektorze 
energetycznym, i że polityka handlowa i celna powinny być zgodne z utrzymaniem tego 
poziomu, uwzględniając jednocześnie wymogi polityki rozwoju;

8. stwierdza, że przy obecnym stanie rzeczy koszty produkcji bioetanolu w UE 
przewyższają koszty odnotowywane w innych dużych krajach produkujących bioetanol, 
takich jak Brazylia i Stany Zjednoczone; przypomina jednak, że konkurencyjność tych 
krajów to wynik prowadzonych od wielu lat programów obejmujących powszechne 
dotowanie i interwencje publiczne; ponadto na przykład w Brazylii konkurencyjność ta 
opiera się również na praktykach kontrowersyjnych zarówno ze społecznego, jak i ze 
środowiskowego punktu widzenia;
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9. uważa, że stymulowanie popytu na bioetanol w UE przy użyciu środków, z których 
część zakłada wykorzystanie funduszy publicznych lub implikuje określone 
konsekwencje budżetowe dla Wspólnoty i państw członkowskich, nie może odbywać 
się wyłącznie z korzyścią dla produktów importowanych;

10. kładzie nacisk na konieczność rozważenia słuszności traktowania bioetanolu jako 
„produktu wrażliwego” w czasie negocjacji w Światowej Organizacji Handlu w sprawie 
liberalizacji rynków rolnych oraz – jeśli zostanie to uznane za słuszne – wyłączenia go z 
systemu rozważanych sposobów obliczania redukcji taryfowych;

11. zwraca się do Komisji o stanowcze odrzucenie wszelkich propozycji zmierzających do 
włączenia bioetanolu – w ramach negocjacji w sprawie handlu i środowiska na forum 
WTO – do wykazu „produktów ekologicznych”, które mogą być przedmiotem 
zniesienia lub zmniejszenia należności celnych;

12. stwierdza, że niektóre kraje rozwijające się mają doskonałe możliwości konkurowania 
na skalę światową w produkcji i handlu biopaliwami; jednocześnie konieczne jest 
jednak ujednolicenie norm w odniesieniu do jakości paliw; ponadto należy usunąć 
przeszkody techniczne i inne dla handlu, aby umożliwić stworzenie rzeczywistego 
rynku światowego;

13. wzywa Komisję do ostrożnego negocjowania wniosków o preferencyjny dostęp do 
wspólnotowego rynku bioetanolu składanych przez partnerów z Mercosuru w ramach 
negocjacji dwustronnych między UE a krajami tego obszaru; uważa, że wszystkie 
kwestie dotyczące międzynarodowych rynków energetycznych należy negocjować na 
forach wielostronnych, takich jak ŚOH, aby zapewnić pełną przejrzystość, i że na 
pierwszym miejscu należy stawiać wspólny interes UE, zgodnie z przyszłą wspólną 
polityką energetyczną;

14. uważa, że stosowanie systemu ogólnych preferencji taryfowych (GPS) i GPS+ powinno 
mieć na celu rozwój gospodarczy krajów najbiedniejszych, a w dziedzinie produkcji 
bioetanolu zachowywać spójność z celami przyszłej wspólnej polityki energetycznej, i 
wzywa Komisję do stosowania odpowiednich mechanizmów gradacji za każdym razem, 
gdy okaże się to konieczne, w oparciu o kryteria podane w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającym plan ogólnych preferencji 
taryfowych1;

15. popiera wysiłki Komisji mające na celu wspieranie przemysłu biopaliwowego w 
dysponujących takim potencjałem krajach i regionach rozwijających się oraz tam, gdzie 
produkcja lokalna mogłaby przyczynić się do trwałego ograniczenia ubóstwa; uważa 
jednak, że polityka ta powinna być wyważona, a wysiłki powinny zmierzać przede 
wszystkim w kierunku zaspokajania własnego zapotrzebowania tych krajów na energię, 
a nie wyłącznie rozwijania ich zdolności eksportowych;

  
1 Dz.U. L 169 z 30.6.05, str. 1.
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16. uważa, że we wszystkich umowach o partnerstwie, wolnym handlu oraz w 
porozumieniach preferencyjnych UE powinna kłaść większy nacisk na powstawanie 
otwartych rynków biopaliw; uważa, że przejrzyste, zintegrowane i otwarte rynki 
krajowe, europejskie i międzynarodowe zapewnią długofalowy i zrównoważony rozwój 
tego sektora; wzywa Komisję do oceny wszystkich porozumień preferencyjnych z 
uwzględnieniem tego faktu;

17. wzywa do większego uwzględnienia w działaniach politycznych i gospodarczych 
współpracy i integracji rynków biopaliw w UE i w państwach sąsiadujących z UE, 
szczególnie w ramach specjalnych umów o partnerstwie;

18. wzywa Komisję do szczegółowego zbadania możliwości stworzenia specjalnej pozycji 
lub podpozycji taryfowej dla bioetanolu i produktów na bazie bioetanolu w dotyczącym 
rolnictwa rozdziale nomenklatury scalonej w celu lepszego zrozumienia rzeczywistych 
statystyk dotyczących importu i zapewnienia stosowania odpowiedniej klasyfikacji 
celnej;

19. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na próby 
nadużyć lub omijania prawa celnego w odniesieniu do bioetanolu ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzegania reguł pochodzenia i klasyfikacji celnej oraz do 
zapobiegania nadużywaniu niektórych zawieszających procedur celnych;

20. podkreśla, że przemysł wspólnotowy ma możliwość korzystania w miarę potrzeb z 
narzędzi ochrony handlowej (narzędzia antydumpingowe, antydotacyjne, klauzule 
ochronne), aby chronić się przed nieuczciwą lub nadmierną konkurencją ze strony 
importerów; podkreśla, że w przypadku rodzącego się przemysłu, jakim jest przemysł 
bioetanolowy, szczególnie trafne jest pojęcie „wyraźnego opóźnienia w tworzeniu 
przemysłu” przy ocenianiu szkód w ramach takich procedur;

21. zwraca się do Komisji o przedstawienie sprawozdania w sprawie warunków produkcji i 
wywozu bioetanolu w krajach trzecich będących jego głównymi producentami do dnia 
1 kwietnia 2007 r., tak aby Parlament mógł ocenić uczciwość konkurencji ze strony 
produktów przywożonych z tych krajów w stosunku do produktów wspólnotowych;
chciałby, aby sprawozdanie uwzględniało przede wszystkim programy dotacji i inne 
rodzaje interwencji publicznej, a także aspekty społeczne i środowiskowe 
funkcjonowania tego przemysłu;

22. wzywa Komisję do stworzenia systemu certyfikacji biopaliw wykorzystywanych w UE, 
w celu zapewnienia zgodności ich produkcji z obowiązującymi normami 
środowiskowymi oraz dopilnowania, aby produkcja ta nie wywierała ujemnego wpływu 
na środowisko, w szczególności za pośrednictwem europejskiego programu zwanego 
„systemem globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa” (z ang. GMES);

23. wzywa Komisję do opracowania procedury certyfikacji, umożliwiającej zrównoważoną 
produkcję biopaliw niezależnie od tego, czy powstają one w UE czy też są do niej 
importowane;
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24. podkreśla, że UE odgrywa na skalę światową pierwszoplanową rolę w zakresie 
wprowadzania norm ochrony środowiska i społeczeństwa, i zachęca Komisję do 
promowania tych norm w wymianie handlowej z państwami trzecimi w celu uzyskania 
jak największej trwałości produkcji biopaliw i racjonalizacji kosztów ich produkcji;

25. uważa, że Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na kwestie logistyczne, z 
uwzględnieniem logistyki światowej i bezpieczeństwa; jest również zdania, że 
zagadnienie to należy włączyć do unijnych ocen wpływu na zrównoważony rozwój;
wzywa Komisję do przeprowadzenia terminowej oceny;

26. wzywa Komisję, aby wyjaśniła zasady pomocy udzielanej przez państwo i zachęcała do 
wprowadzania zwolnień podatkowych w celu wspierania rozwoju sektora biopaliw w 
UE;

27. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja podkreśliła możliwość produkowania 
bioenergii z zapasów zbóż pochodzących ze wspólnotowych działań interwencyjnych;
zwraca uwagę na fakt, że ilość zbóż pochodzących z działań interwencyjnych i 
przeznaczonych na eksport może się zmniejszyć, przez co UE będzie mogła łatwiej 
wypełniać zobowiązania podjęte w ŚOH; w związku z tym zwraca się do Komisji o 
opracowanie odpowiednich zachęt, aby do wspomnianego celu wykorzystywać jak 
największą ilość zbóż pochodzących z działań interwencyjnych;

28. uważa, że wspieranie biomasy do celów energetycznych powinno zostać objęte 
działaniami w ramach europejskiego funduszu rolnictwa i że maksymalny, określony w 
ramach programów pomocy obszar przeznaczony pod tę produkcję i kwalifikujący się 
do przyznania pomocy powinien zostać zwiększony do ponad 1,5 miliona ha;

29. uważa, że dalsze badania w dziedzinie tzw. roślin wykorzystywanych w celach 
nieżywieniowych powinny odgrywać zasadniczą rolę w UE w celu zapewnienia 
efektywnego i bardziej opłacalnego pod względem zasobów wykorzystania powierzchni 
uprawnych;

30. uważa, że Komisja powinna dokonać przeglądu wszystkich planów działania i dyrektyw 
w celu umożliwienia racjonalnej produkcji i wykorzystania bioenergii i biopaliw i że 
przegląd ten powinien objąć w pierwszej kolejności uprawę roślin, gospodarkę drzewną 
i gospodarkę odpadami;

31. uważa, że konieczność produkcji biopaliw należy rozpatrywać wyłącznie w oparciu o 
zdrowe i realistyczne podejście do produkcji żywności i zużycia energii; będzie to 
niezwykle istotne szczególnie w świetle przyszłego spadku produkcji żywności na 
świecie; wzywa Komisję do nadania tej kwestii wymiaru międzynarodowego.
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