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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionen har halkat efter ordentligt i frågan 
om såväl användning som produktion av biodrivmedel, som är viktiga för den 
internationella handeln.

2. Europaparlamentet understryker att en verklig strategi för att främja hållbar användning av 
biomassa på ett avgörande sätt skulle bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, 
utveckla nya användningsområden för industriell förädling av jordbruksprodukter och 
andra generationens biodrivmedel, särskilt sockerprodukter, minska EU:s energiberoende 
samt stimulera tillväxt och sysselsättning, både i EU och på andra håll i världen, framför 
allt i utvecklingsländerna.

3. Europaparlamentet anser att man för att uppnå dessa mål måste ta fram en strategi för 
utveckling av europeisk biodrivmedelsindustri och öka användningen av sådana produkter 
inom EU. Parlamentet påpekar dock den risk som finns för att oåterkalleliga 
miljökonsekvenser blir följden av en icke genomtänkt, okontrollerad och intensiv odling, 
produktion och import av biodrivmedel.

4. Europaparlamentet konstaterar att importerad bioetanol ur klimatperspektiv är ett bra 
alternativ.

5. Europaparlamentet konstaterar att biodrivmedel numera är en handelsvara på 
världsmarknaden och att EU ännu inte är självförsörjande på detta område. Parlamentet 
anser dock att gynnandet av en inhemsk biodrivmedelsproduktion bör högprioriteras.

6. Europaparlamentet betonar att det bland de förutsättningar som krävs för att en stark och 
dynamisk europeisk biodrivmedelsindustri skall utvecklas verkar vara av avgörande 
betydelse att man inrättar en lämplig och konsekvent ram för handel och tullar samt en 
skattepolitik som garanterar konkurrenskraften för biodrivmedel som produceras i EU.

7. Europaparlamentet anser att en acceptabel volym på EU:s import av bioetanol bör 
fastställas för en tidsbestämd period, anpassad till gemenskapsproduktionens gradvisa
utveckling i enlighet med den europeiska strategin för hållbar utveckling, i synnerhet för 
energisektorn, och att handels- och tullpolitiken bör överensstämma med efterlevnad av 
denna importvolym med beaktande av kraven i utvecklingspolitiken.

8. Europaparlamentet konstaterar att det i dagens läge kostar mera att producera bioetanol 
inom EU än i många andra stora produktionsländer, såsom Brasilien och Förenta staterna. 
Parlamentet påminner dock om att de sistnämnda ländernas konkurrenskraft är resultatet 
av massiva subventioner och statliga stödprogram under en mängd år. Till detta kommer 
också att konkurrenskraften för vissa länders del, t.ex. Brasilien, bygger på metoder som 
är diskutabla både ur social och miljörelaterad synvinkel.
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9. Europaparlamentet anser att uppmuntran av efterfrågan på bioetanol inom EU med hjälp 
av metoder som ibland ställer krav på anslag från allmänna medel eller som får 
konsekvenser för gemenskapens eller medlemsstaternas budget inte får inrikta sig 
uteslutande på importerade produkter.

10. Europaparlamentet betonar att man måste överväga det relevanta i att bioetanol behandlas 
som ”känslig produkt” i samband med WTO-förhandlingarna om tillträde till 
jordbruksmarknaden och att bioetanol, där så befinns lämpligt, bör undantas från 
tillämpning av det planerade systemet med sänkta tullar.

11. Europaparlamentet begär att kommissionen med största fasthet skall avvisa alla förslag, 
inom ramen för WTO-förhandlingarna om handel och miljö, om att låta bioetanol ingå 
i en förteckning över ”miljöanpassade produkter” som eventuellt kan omfattas av 
undantag från eller sänkta tullavgifter.

12. Europaparlamentet konstaterar att vissa utvecklingsländer skulle kunna klara sig 
utomordentligt bra i den världsomfattande konkurrensen inom produktionen av och 
handeln med biodrivmedel, men att det samtidigt också behövs en viss standardisering av 
normerna med tanke på bränslekvaliteten. Parlamentet anser att tekniska och andra 
handelshinder måste bort för att en verklig världsmarknad skall kunna växa fram.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå försiktigt till väga vid förhandlingar 
om krav på att bioetanol skall få förmånstillträde till gemenskapsmarknaden, vilket lagts 
fram av våra partner inom Mercosur i samband med EU:s biregionala förhandlingar med 
denna zon. Parlamentet anser det ofrånkomligt att alla frågor i samband med de 
internationella energimarknaderna görs till föremål för förhandlingar i multilaterala forum 
som WTO, så att största möjliga insyn garanteras och för att unionens gemensamma 
intresse skall få företräde på ett sätt som överensstämmer med framtidens gemensamma 
energipolitik.

14. Europaparlamentet anser att tillämpningen av Allmänna preferenssystemet och 
Allmänna preferenssystemet+ skall ha som mål att ekonomiskt utveckla de länder som är 
mest utsatta och, när det gäller att producera bioetanol, överensstämma med målen för en 
framtida gemensam energipolitik och uppmanar kommissionen att då det behövs tillämpa 
de lämpliga graderingsmekanismerna utgående från de kriterier som fastställts i rådets 
förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av 
Allmänna preferenssystemet1.

15. Europaparlamentet godkänner kommissionens insatser för att stödja 
biodrivmedelsindustrin i de utvecklingsländer och utvecklingsregioner som har en 
potential på detta område och där lokal produktion skulle kunna bidra till att varaktigt 
minska fattigdomen. Parlamentet anser dock att denna politik måste kännetecknas av 
balans och att insatserna primärt måste inrikta sig på att tillgodose ländernas egna 
energibehov snarare än att uteslutande utveckla deras exportkapacitet.

16. Europaparlamentet anser att EU inom ramen för alla avtal om partnerskap, frihandel och 
förmånstullar måste lägga ökad tonvikt vid att det skapas öppna marknader för 

  
1 EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.
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biodrivmedel. Insynsvänliga, integrerade och öppna nationella, europeiska och 
internationella marknader kommer att sörja för en långfristig, hållbar utveckling av 
sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera alla avtal om förmånstullar 
inom denna sektor mot bakgrund av detta.

17. Europaparlamentet kräver att man skall ägna ökad politisk och ekonomisk 
uppmärksamhet åt samordning och integration av marknaderna för biodrivmedel i EU och 
EU:s grannländer, framför allt inom ramen för avtalen om särskilda partnerskap.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt undersöka möjligheten att 
fastställa en särskild tullpost eller underpost för bioetanol och produkter som baseras på 
bioetanol med utgångspunkt tagen i ett kapitel om jordbruk inom den kombinerade 
nomenklaturen i syfte att bättre uppskatta den verkliga importstatistiken och se till att en 
lämplig tullklassificering tillämpas.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vara särskilt 
vaksamma när det gäller försök till bedrägeri eller kringgående av tullavgifter avseende
bioetanol, särskilt när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna om ursprung och 
tullstrukturer och att förebygga missbruk av vissa uppskjutna tullförfaranden.

20. Europaparlamentet understryker att gemenskapens industri bör ha möjlighet att vid behov 
anlita olika instrument till försvar för handeln (antidumping, antisubventioner, 
säkerhetsklausuler) för att skydda sig mot illojal eller överdriven konkurrens från 
importen. Parlamentet understryker att det framför allt för en framväxande industrigren, 
såsom bioetanolindustrin, kan vara på sin plats att ”gå avsevärt långsammare fram med att 
skapa en industri”, i avvaktan på att en undersökning av skadeverkningarna gjorts inom 
ramen för sådana förfaranden.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast den 1 april 2007 lägga fram en 
rapport om villkoren för produktion och export av bioetanol i de viktigaste 
producentländerna utanför EU så att parlamentet kan utvärdera huruvida det råder rättvis 
konkurrens mellan produktion i gemenskapen och import från dessa länder. Parlamentet 
begär att denna rapport också skall ta upp stödprogram och andra former av statligt stöd 
och de sociala och miljömässiga aspekterna av denna industris verksamhet.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett certifieringssystem för 
biodrivmedel som används inom EU, för att se till att produktionen av dem sker i enlighet 
med gällande miljönormer, och att se till att denna produktion inte får några negativa 
konsekvenser för miljön, i synnerhet genom programmet för global övervakning för miljö 
och säkerhet (GMES).

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett certifieringsförfarande som 
möjliggör en hållbar produktion av biodrivmedel, oavsett om dessa produceras inom EU 
eller importeras.

24. Europaparlamentet understryker att EU är en föregångare i världen när det gäller att 
fastställa normer för miljöskydd och socialt skydd och uppmanar kommissionen att verka 
för dessa normer i handelsutbytet med tredjeländer i syfte att öka hållbarheten 
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i produktionen av biodrivmedel så mycket som möjligt och justera ned 
produktionskostnaderna för dem.

25. Europaparlamentet anser att kommissionen bör ägna logistiken, framför allt logistiken och 
säkerheten i världsomfattande skala, särskild uppmärksamhet samt att detta måste beaktas 
inom ramen för EU:s hållbarhetsprövningar och att kommissionen måste utvärdera detta 
i god tid.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klarlägga reglerna för statligt stöd och 
uppmuntra till undantag vid beskattningen för att stödja utvecklingen av biodrivmedel 
i EU.

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens fokusering på användningen av 
gemenskapens interventionslager av spannmål för att producera bioenergi. Parlamentet 
fäster uppmärksamheten vid att man på så sätt kan minska den mängd 
interventionsspannmål som exporteras och att EU därmed lättare kan respektera de 
åtaganden man gjort i WTO. Kommissionen uppmanas följaktligen att utarbeta lämpliga 
incitament för att se till att en så stor mängd som möjligt av interventionsspannmålet 
används i detta syfte.

28. Europaparlamentet anser att Europeiska jordbruksfonden bör göras tillgänglig för 
främjandet av biomassa för energiändamål och att den maximala garanterade areal som 
fastställts vid stödordningarna för denna produktion bör ökas till över 1,5 miljoner hektar.

29. Europaparlamentet anser att ytterligare forskning kring växter som används till annat än 
livsmedel bör prioriteras överallt inom EU för att garantera att odlingsarealerna används 
effektivt och resurssnålt.

30. Europaparlamentet anser att kommissionen bör granska alla handlingsplaner och direktiv 
för att bioenergi och biodrivmedel skall kunna produceras och användas förnuftigt och att 
detta framför allt bör göras inom områdena växtodling, skogsnäring och avfallshantering.

31. Europaparlamentet anser att behovet av att producera biodrivmedel endast kan ses som en 
del av en sund och realistiskt sammansatt produktion, där både livsmedels- och 
energiändamålen finns med. Detta är mycket viktigt framför allt mot bakgrund av att 
livsmedelsproduktionen förväntas minska i framtiden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föra fram denna fråga i den internationella debatten.
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