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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en strategi för biomassa och biodrivmedel 
(2006/2082(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för biomassa” 
(KOM(2005)0628),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En EU-strategi för biodrivmedel” 
(KOM(2006)0034),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av 
den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den 
inre marknaden för el1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 
om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel2,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2006 om förnybara energikällor för 
uppvärmning och nedkylning3,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Biomassa bör på lång sikt användas i högre grad som energikälla, och energiåtervinning 
bör utnyttjas så långt det är möjligt, framför allt inom skogs- och jordbruket.

B. Biomassans huvudsakliga användningsområden är el, värmeproduktion, framställning av 
drivmedel samt inom den kemiska industrin.

C. Biomassa är den enda av de förnybara energikällorna som innehåller kol, och därför måste 
man ta hänsyn till både energiåtervinningen och framställningen av kolhaltiga produkter.

D. En ökad användning av biomassa kan bidra väsentligt till att uppnå energipolitikens tre 
huvudmål: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljövänlighet med en minskning av 
utsläppen av växthusgaser.

E. Användning av biomassa minskar beroendet av externa energikällor och skapar 
möjligheter för ekonomisk utveckling och sysselsättning i landsbygdsområden.

  
1 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33.
2 EUT L 123, 17.5.2003, s. 42.
3 Antagna texter från detta datum, P6_TA-PROV(2006)0058.
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F. Användningen av biomassa är fortfarande förknippad med logistiska och tekniska hinder, 
som beror på det förhållandevis låga energiinnehållet, den spridda förekomsten, de olika 
råvarorna och drivmedelssyntesen.

G. Andra generationens biodrivmedel (flytande biodrivmedel) har en högre energikapacitet 
än första generationens biodrivmedel (vegetabilisk olja, biodiesel, etanol).

H. Tekniken för att framställa andra generationens biodrivmedel är tillgänglig, det finns ett 
ökande behov av högvärdiga drivmedel, och infrastruktur och framdrivningsteknik finns.

I. Det är ekonomiskt möjligt i hela världen att ta steget in i framställning av kolhaltiga 
produkter via syntetiska drivmedel, vilket exempel från Sydafrika och Trinidad visar.

J. Det krävs en integrerad strategi som öppnar alla användningsområden för konkurrens när 
det gäller att fastställa en EU-omfattande politik för att främja biomassa.

K. Handlingsplanen för biomassa måste enligt subsidiaritetsprincipen möjliggöra nödvändigt 
beslutsutrymme och flexibilitet för medlemsstaterna så att de själva skall kunna fastställa 
egna mål och politiska åtgärder samt instrument för att främja bioenergi.

L. Även kostnadseffektiviteten är en viktig grundprincip för ett ekologiskt rimligt främjande 
av bioenergi, som har höga miljöprestanda och grundar sig på en ekonomiskt hållbar, 
långsiktig finansiering.

M. Frågan om inhemsk produktion och import av biomassa måste bedömas med tanke på att 
främja utvecklingen av en självständig biomassasektor i Europeiska unionen.

N. Den gällande lagstiftningen i Europeiska unionen bör ses över vad beträffar bättre 
återvinning av biomassa.

O. En balans mellan livsmedelsproduktion och energiåtervinning måste uppnås, och 
energiåtervinningen är endast ett av flera användningsområden för biomassa.

P. Den kemiska användningen av produkter tillverkade av djurfetter och vegetabiliska oljor 
är en konkurrenskraftig näringsgren vars existens inte får ifrågasättas.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelanden om en handlingsplan för 
biomassa och en EU-strategi för biodrivmedel.

2. Europaparlamentet delar kommissionens bedömning om användningen av biomassa och 
de hinder som finns för en vidare spridning av biomassa i energisektorerna.

3. Europaparlamentet anser att man bör skapa tydliga och öppna marknader för biomassa på 
regional, nationell och europeisk nivå som kan integreras i Världshandelsorganisationens 
system.

4. Europaparlamentet kräver ett snabbt undanröjande av tekniska och andra hinder på 
medlemsstats- och EU-nivå.
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5. Europaparlamentet utgår från att handlingsplanen för biomassa och det meddelande om 
strategin för biodrivmedel som har lagts fram utgör en grund för konkreta åtgärder.

6. Europaparlamentet kräver att ett kostnadseffektivt och hållbart användande av biomassa 
inom områdena strömförsörjning, transporter samt uppvärmning och nedkylning tillämpas 
med hjälp av lämpliga åtgärder.

7. Europaparlamentet utgår från att även frivilliga avtal kan leda till en snabbare utveckling 
och ökad användning av biomassa.

8. Europaparlamentet anser att framför allt träbiomassa lämpar sig för att bygga upp 
fungerande marknader över hela Europa med tanke på marknadens storlek och den 
befintliga användningen. Parlamentet stöder därför kommissionens avsikt att så snart som 
möjligt lägga fram en handlingsplan för skogsbruket.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra det ekonomiska stödet till 
biomassa avhängigt av målen med en hög energieffektivitet och påtagliga 
kostnadseffektiva fördelar för miljö- och försörjningstryggheten.

10. Europaparlamentet förväntar sig att medlemsstaterna ger investeringsstöd för 
framställning av biomassa som är förenligt med de struktur- och jordbrukspolitiska 
bestämmelserna.

11. Europaparlamentet förväntar sig att medlemsstaterna utvecklar de nationella 
handlingsplanerna för biomassa och i förekommande fall aktualiserar handlingsplanerna.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera biomassans hållbarhet för alla 
användningsområden på grundval av vetenskapliga jämförelser av olika sorters biomassa, 
och lägga fram en uppskattning av förenligheten med gemenskapens regelverk samt 
översända en rapport till parlamentet och rådet före utgången av 2007.

13. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ger förslag till främjande av en 
kostnadseffektiv och hållbar användning av biomassa för uppvärmning och nedkylning, 
framför allt i privata hushåll.

14. Europaparlamentet förväntar sig att användningen av återvinningsbart avfall som bränsle 
underlättas i samband med genomgången av ramlagstiftningen på avfallsområdet. Detta 
gäller även biprodukter i jordbrukets livsmedelsproduktion.

15. Europaparlamentet kräver att gasnäten öppnas för användning av biogas.

16. Europaparlamentet förväntar sig att de administrativa förfarandena för produktion och 
användning av bioenergi förenklas och utvidgas till alla medlemsstater inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

17. Europaparlamentet kräver ett erkännande och främjande av förbränning av hela grödor, 
till exempel spannmål.

18. Europaparlamentet välkomnar det mål som ligger till grund för kommissionens 



PE 376.309v01-00 6/12 PR\621149SV.doc
Extern översättning

SV

meddelande, att stärka användningen av förnybara energikällor i form av biodrivmedel 
och deras användning för transporter.

19. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att främja forskning och utveckling, 
särskilt när det gäller andra generationens biodrivmedel, och underlätta en storskalig 
övergång, samt erinrar om sjunde ramprogrammet om forskning.

20. Europaparlamentet anser det mycket viktigt att man så snart som möjligt fastställer 
tekniska normer och ser över Europaparlamentets och rådets befintliga direktiv 98/70/EG 
av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen1, för att göra det 
möjligt att använda högre halter av biodrivmedel i bensin och diesel.

21. Europaparlamentet kräver en omarbetning av den nuvarande standarden EN 14214 så att 
den omfattas av flera former av biomassa.

22. Europaparlamentet stöder upprättandet av en teknikplattform för biodrivmedel 
tillsammans med industrin.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt uppnå de redan 
fastställda vägledande målen.

24. Europaparlamentet kräver att kommissionen inför en certifiering som tillåter en hållbar 
produktion av biodrivmedel och som gäller både för biodrivmedel som har producerats i 
Europeiska unionen och importerade biodrivmedel.

25. Europaparlamentet förväntar sig att man i hela Europa åtar sig att blanda biodrivmedel 
med fossila drivmedel, utan att övrig användning av biodrivmedel förhindras, och förlitar 
sig här på en fungerande konkurrens.

26. Europaparlamentet riktar in sig på alternativ teknik inom transportsektorn.

27. Europaparlamentet anser att en långsiktig skattebefrielse för rena bränslen kan vara 
meningsfullt för användningen av biodrivmedel i vissa sektorer som jord- och skogsbruk, 
sjöfart och lokaltrafik.

28. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att inom ramen för WTO:s förhandlingar 
skapa tydliga bestämmelser som möjliggör en utveckling av en europeisk sektor för 
biodrivmedel.

29. Europaparlamentet kräver att biodrivmedel i WTO åtminstone tillfälligt rubriceras som 
känsliga produkter och därför under en viss tid undantas från användningen av 
tullsänkningsformeln.

30. Europaparlamentet anser att kommissionen före utgången av 2007 bör framlägga en 
rapport om produktions- och exportförhållandena för biodrivmedel i de viktigaste 
producentländerna.

  
1 EGT L 350, 28.2.1998, s. 58.
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31. Europaparlamentet är övertygat om att den gröna gentekniken måste ge ett betydande 
bidrag till utvecklingen av energiintensiv och på samma gång miljövänlig biomassa.

32. Europaparlamentet kräver att man i alla medlemsstater skapar lämpliga incitament för 
odling av energigrödor och föreslår en förenkling av reglerna i fråga om stöd för 
energigrödor.

33. Europaparlamentet anser att även medel från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling bör göras tillgängliga för energianvändning av biomassa.

34. Europaparlamentet kräver att den maximala garanterade arealen om 1,5 miljoner hektar i 
reglerna i fråga om stöd för energigrödor utökas avsevärt och att inga grödor undantas 
från dessa regler.

35. Europaparlamentet kräver en enhetlig ram på EU-nivå så att framställningen av biomassa 
för energiändamål även prioriteras i de länder där biomassa i dagsläget inte spelar någon 
viktig roll.

36. Europaparlamentet är övertygat om att en hållbar produktion och användning av biomassa 
erbjuder avsevärda fördelar för utvecklingsländer och att en intensiv tekniköverföring med 
tredjeländer och en export av bioenergiteknik bör stödjas i Europeiska unionen.

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Under våren 2006 lade kommissionen fram en grönbok om energipolitiken i EU. De tre 
huvudmålen i denna är: konkurrenskraft, hållbarhet och försörjningstrygghet.

I detta större sammanhang bör också handlingsplanen för biomassa och EU-strategin för 
biodrivmedel inordnas. Biomassa måste utan tvekan nämnas som en viktig beståndsdel för 
att förverkliga dessa mål. I dagsläget produceras ungefär hälften av den förnybara energi 
som används inom EU av biomassa.

Med handlingsplanen för biomassa skall åtgärder för att främja användning av biomassa, 
strömförsörjning, uppvärmning, inom transportsektorn och ytterligare åtgärder för 
tillgången på biomassa och forskning, samt ekonomiska aspekter beskrivas.

En konsekvensanalys kommer att göras inom kort. Därefter kommer kommissionen att 
lägga fram sina förslag som grundar sig på den specifika konsekvensanalysen och 
parlamentets yttranden.

I EU täcks i dag 4 procent av energibehoven av biomassa. Detta bör mer än fördubblas till 
2010 från 69 mtoe1 2003, vilket betyder att en ökning av användningen av biomassa till 
cirka 150–187 mtoe är möjlig till 2010 enligt kommissionens bedömning.

Främjandet av användningen av biomassa ligger i linje med de formulerade målen för 
användningen av förnybara energikällor i EU på 12 procent till 2010, varav 21 procent 
som andel i elsektorn och 5,75 procent som andel för biodrivmedel.

  
1 Miljoner ton oljeekvivalenter.
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Kostnader och fördelar med användning av biomassa

Biomassa är den enda kolhaltiga förnybara energikällan och därför särskilt viktig för 
framställningen av kolhaltiga produkter. Därför bör energianvändning för detta alternativ 
avvägas. En energianvändning bidrar till diversifiering av Europas energiförsörjning och 
kan minska importberoendet. Dessutom kan man utgå från en markant minskning av 
utsläppen av växthusgaser om biomassa används till uppvärmning och nedkylning, 
transporter och elproduktion. På detta sätt kan arbetstillfällen troligen skapas, dock 
varierar uppskattningarna av denna effekt från 200 000 till 300 000 arbetstillfällen. En 
ökad användning kan vara särskilt gynnsam för landsbygdsområdena. Även frivilliga avtal 
med energisektorn, oljeindustrin, bilindustrin, jordbruket, avfallsindustrin och skogsbruket 
kan möjliggöra en snabbare utveckling och en ökad användning av biomassa. Konkreta 
mål och rättsliga bestämmelser får enligt all erfarenhet inte effekt förrän efter en lång 
omställningsfas i medlemsstaterna.

Biomassa för uppvärmning

Användning av biomassa för uppvärmning av bostadshus och inom industrin är enkel och 
billig jämfört med andra värmekällor, både när det gäller anskaffandet av anläggningar 
och själva bränslet. För närvarande finns det teknik för att omvandla trä och rena 
restprodukter till pellets av standardformat som tryggar försörjningen för konsumenterna. 
På uppvärmningsområdet finns det utvecklingsmöjligheter som redan i dag avspeglar sig i 
att marknaden för biomassa växer. Kommissionen måste därför se till att medlemsstaterna 
prioriterar genomförandet av gemenskapslagstiftningen om kraftvärme i 
direktiv 2004/8/EG. Förbättringen av prestanda hos biomassedrivna värmepannor i 
hushåll ligger i linje med en anpassning av direktiv 2005/32/EG om ekodesign. 

Biomassa för fjärrvärme

Miljontals EU-medborgare bor i hus som är anslutna till fjärrvärmenät. Målet är att bygga 
upp nya fjärrvärmeanläggningar. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna med rätta att 
lägga leverans av fjärrvärme till den förteckning över varor och tjänster där 
medlemsstaterna kan tillämpa reducerade mervärdesskattesatser (KOM(2003)0397), som 
till exempel beskattningen av naturgas och el med reducerade mervärdesskattesatser. 
Dessutom måste man skapa möjligheter att transportera biogas i gasnäten för att främja 
drift och utbyggnad av biogasanläggningar.

El från biomassa

Man kan producera el av biomassa med hjälp av olika tekniker. På detta sätt kan biomassa 
tillåtas som kompletterande bränsle till kol eller gas. Centrala värmeverk, som i Danmark 
eller Finland, är mycket kostnadseffektiva för detta ändamål. Dock bör den värme som 
bildas vid elproduktion utnyttjas med hjälp av kraftvärmeverk. Denna dubbla fördel måste 
därför stödjas av medlemsstaterna och kommissionen. Direktivet om el producerad från 
förnybara energikällor innehåller i huvudsak ramverket för el från biomassa 
(2001/77/EG).
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Biodrivmedel

I direktiv 2003/30/EG om biodrivmedel fastställs biodrivmedlens marknadsandel till 
2 procent senast 2005 och till 5,75 procent senast 2010 som mål för alla medlemsstater i 
EU.

I dagsläget produceras cirka 90 procent av biodrivmedlen av inhemska råvaror, endast 
10 procent importeras. Av den möjliga odlingsytan på 97 miljoner hektar i EU-25 används 
endast 1,8 miljoner hektar till att framställa råvaror för produktion av biodrivmedel 
(2005). Andelen biodiesel är 70–80 procent av den totala förbrukningen av biodrivmedel.

De stora skillnaderna när det gäller biodrivmedlens marknadsandelar i de enskilda 
medlemsstaterna är anmärkningsvärda. Det bör framhållas att marknadsandelen för 
biodrivmedel i hela EU-25 var under 2 procent 2005. 

För att främja användningen av biodrivmedel tillämpar vissa medlemsstater undantag från 
bränslebeskattningen, vilka omfattas av reglerna om statligt stöd. Dessutom har några 
medlemsstater infört krav på att bränslebolagen skall blanda in en högre procentandel 
biodrivmedel i sina vanliga drivmedel. Detta visar att medlemsstaterna använder sig av två 
mekanismer för att genomföra direktivet om biodrivmedel: 1) skatteundantag, 2) krav på 
inblandning av biodrivmedel i vanliga drivmedel.

Inblandningen av biodrivmedel i konventionella drivmedel till en viss procentandel kan 
vara en lösning på problemen med skattebefrielse och bör därför användas i hela EU. Det 
kan i huvudsak konstateras att andra generationens biodrivmedel är att föredra på lång 
sikt. Upprättandet av en teknikplattform för biodrivmedel tillsammans med industrin 
välkomnas.

Balans mellan import och export

Biodrivmedel handlas för närvarande på hela världsmarknaden. EU kan inte vara 
självförsörjande. Det bör dock konstateras att främjandet av en inhemsk produktion bör ha 
högsta prioritet. 

Det finns olika strategier för att uppnå en marknadsandel för biodrivmedel på 5,75 procent 
2010. 

Följande åtgärder kan vidtas:

1. Standard EN 14214 bör ändras så att flera typer av vegetabiliska oljor tillåts för 
produktion av biodiesel.

2. Villkoren för marknadstillträde för importerad bioetanol bör utformas på så sätt att 
utvecklingen av en egen europeisk industri möjliggörs.

3. Direktivet om biodrivmedel bör ändras och anpassas till forskningens utvecklingsnivå.

4. Utvecklingsländerna bör stödjas (inom ramen för WTO samt genom en europeisk 
tekniköverföring).
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Dessutom måste motsvarande standarder ses över avseende bränslekvaliteten. Tekniska 
hinder måste undanröjas (problem med bensin som blandas med etanol och transporteras i 
oljeledningar).

På lång sikt måste man ta hänsyn till att etanol kan bidra till en minskning av efterfrågan 
på diesel inom Europa. Detta skulle särskilt även gynna den europeiska marknaden, 
eftersom det finns större kapacitet att producera bioetanol än biodiesel. Därför bör man 
främja användningen av etanol för att komplettera efterfrågan på diesel. På samma sätt 
kan en dieselmotor byggas om så att den kan drivas med 95-procentig etanol. Därför är 
det nödvändigt att se över standard EN 14214.

Man bör överväga att tillåta att metanol ersätts med etanol vid framställning av biodiesel, 
vilket skulle vara möjligt om standarden anpassades.

Kommissionen bör utveckla ett förfarande för certifiering för att trygga en hållbar 
produktion av biodrivmedel, oavsett om de produceras i EU eller importeras. Dessutom 
måste kommissionen senast i slutet av 2007 lägga fram en rapport där den analyserar och 
bedömer produktions- och exportförhållandena i de viktigaste producentländerna.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

Med reformen möjliggjordes även främjandet av produktion av energigrödor 
(icke-livsmedelsgrödor). Sådana icke-livsmedelsgrödor bör man fortsättningsvis utforska 
ännu mer för att få en mer effektiv användning av odlingsytor (genteknik). Den ökade 
odlingen av energigrödor kan erbjuda ytterligare inkomstmöjligheter för jordbrukare, men 
den ersätter dock inte livsmedels- eller foderproducenterna. Man måste bestämma på 
regional och lokal nivå vilka energigrödor som skall odlas. 

Europeiska jordbruksfonden bör kunna användas för att främja biomassa för 
energianvändning, och den maximala garanterade arealen i reglerna i fråga om stöd för 
energigrödor bör utökas till över 1,5 miljoner hektar.

Skogsbruk

I dagsläget förblir 35 procent av trätillväxten i EU outnyttjad. Handlingsplanen för 
skogsbruket bör därför läggas fram av kommissionen så snart som möjligt.

Avfall

Ramdirektivet om avfall ses för närvarande över. Det är därför mycket viktigt att man 
främjar avfallshanteringsteknik och återvinningsteknik. Användningen av återvinningsbart 
avfall som bränsle måste dessutom underlättas. Detta gäller även biprodukter i jordbrukets 
livsmedelsproduktion.

Logistik

Förbättringen av försörjningskedjan, särskilt handeln med pellets och flis, har redan inletts 
med hjälp av programmet ”Intelligent energi – Europa”. Dock krävs omfattande insatser i 
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medlemsstaterna för att etablera en fungerande marknad i EU. 

Medlemsstaterna bör lägga fram nationella handlingsplaner för biomassa för att garantera 
att alla bidrar till att uppnå den europeiska energipolitikens mål, nämligen 
konkurrenskraft, hållbarhet och försörjningstrygghet. 

Stöd

EU kan ge finansiellt stöd för energi från biomassa i stödregioner via struktur- och 
sammanhållningsfonderna. Det krävs en integrerad strategi som på ett optimalt sätt 
förenar EU:s och medlemsstaternas stödinstrument.

Särskilt stödet till forskning och utveckling måste säkras för att biomassa på lång sikt på 
ett bättre och mer effektivt sätt skall kunna användas som bränsle, till elproduktion, till 
uppvärmning och kylning, i intelligenta energinät, inom biovetenskap och bioteknik i 
fråga om processer för icke-livsmedel, för bioraffinaderier samt till framställning av andra 
generationens biodrivmedel. 

Avslutande anmärkning

Ett främjande och en ökning av användningen av biomassa i Europeiska unionen rymmer 
många möjligheter. Biomassa kan dock inte bli något universalmedel för den framtida 
energiförsörjningen i EU.

Förutom energiåtervinningen bör all annan användning möjliggöras. Det finns inte bara ett 
sätt att åstadkomma en ökad användningen av biomassa och biodrivmedel. Därför är det 
EU:s och medlemsstaternas uppgift att skapa enhetliga rambestämmelser i syfte att låta 
marknaden avgöra den optimala användningen.


