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HERNIEUWBARE ENERGIE

Hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie,
oceaanenergie, aardwarmte, biomassa en biobrandstoffen) bieden een alternatief
voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen. Ze zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en een
afnemende afhankelijkheid van wispelturige en schommelende brandstofmarkten,
met name die voor olie en gas. De EU-wetgeving inzake de bevordering van
hernieuwbare energie heeft de voorbije 15 jaar een grote evolutie doorgemaakt.
In 2009 stelden de EU-leiders zich ten doel om tegen 2020 20 % van het
energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energiebronnen te halen. In 2018 werd
er een nieuw doel overeengekomen: tegen 2030 moet 32 % van het energieverbruik
in de EU afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. In juli 2021 is met het
oog op de nieuwe klimaatambities van de Europese Unie door de medewetgevers
voorgesteld om dit streefcijfer te herzien en hier 40 % tegen 2030 van te maken. Na
de Russische invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis is de
EU overeengekomen haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen vóór
2030 snel te verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen. Het
geactualiseerde beleidskader inzake hernieuwbare energie voor de periode tot 2030
en de periode erna wordt momenteel besproken.

RECHTSGROND EN DOELSTELLINGEN

Artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

RESULTATEN

A. Richtlijn hernieuwbare energie
1. Richtlijn hernieuwbare energie (RED I): horizon 2020
In de bestaande richtlijn hernieuwbare energie, die op 23 april 2009 via de
medebeslissingsprocedure is aangenomen (Richtlijn 2009/28/EG tot intrekking van
Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG), is bepaald dat tegen 2020 20 % van
het energieverbruik in de EU afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energiebronnen.
Daarnaast moeten alle lidstaten 10 % van hun vervoersbrandstoffen uit hernieuwbare
bronnen betrekken. In de richtlijn zijn voorts diverse mechanismen vastgesteld
waarvan de lidstaten gebruik kunnen maken om hun streefdoelen te halen, zoals
steunregelingen, garanties van oorsprong, gezamenlijke projecten en samenwerking
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tussen lidstaten onderling en met derde landen, alsmede duurzaamheidscriteria voor
biobrandstoffen.
Volgens de richtlijn blijven de bestaande nationale doelstellingen voor hernieuwbare
energie voor elk land van kracht tot 2020, waarbij rekening wordt gehouden met
de uitgangspositie en het totale potentieel voor hernieuwbare energie van het land
(gaande van 10 % in Malta tot 49 % in Zweden). Alle EU-landen hebben in nationale
actieplannen uiteengezet hoe zij van plan zijn deze individuele doelstellingen te halen,
en hebben daartoe een algemene routekaart voor hun beleid inzake hernieuwbare
energie vastgesteld. De voortgang op weg naar de nationale doelstellingen werd elke
twee jaar gemeten, wanneer de EU-landen hun nationale voortgangsverslag over
hernieuwbare energie publiceerden.
2. Richtlijn hernieuwbare energie (RED II/III/IV): horizon 2030
In juli 2021 heeft de Commissie, als onderdeel van het pakket Werk maken van de
Europese Green Deal, een wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II)
voorgesteld om de streefcijfers inzake hernieuwbare energie af te stemmen op de
nieuwe klimaatambitie van de Commissie. De Commissie stelde voor het bindende
streefcijfer voor hernieuwbare energie in de energiemix van de EU te verhogen tot
40 % tegen 2030 en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, zoals waterstof in de
industrie en de vervoerssector, te bevorderen, met aanvullende doelstellingen.
In mei 2022 heeft de Commissie, als onderdeel van haar REPowerEU-plan na de
Russische agressie tegen Oekraïne, een nieuwe wijziging (RED III) voorgesteld
om de overgang naar schone energie te versnellen in overeenstemming met de
uitfasering van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. De Commissie
stelde voor warmtepompen te installeren, de fotovoltaïsche capaciteit te verhogen
en hernieuwbare waterstof en biomethaan in te voeren om het streefcijfer voor
hernieuwbare energiebronnen voor 2030 te verhogen tot 45 %.
Op 9 november 2022 heeft de Commissie een nieuwe wijziging (RED IV) voorgesteld
voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van
hernieuwbare energie te versnellen. Volgens het voorstel worden installaties voor
hernieuwbare energie geacht van groot openbaar belang te zijn, waardoor snellere,
nieuwe procedures voor de afgifte van vergunningen zouden kunnen worden gevolgd
en specifieke afwijkingen van de EU-milieuwetgeving mogelijk zouden zijn.
Het energiebeleidskader voor de periode tot 2030 en de periode erna wordt momenteel
besproken.
In december 2018 trad de herziene richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU)
2018/2001) in werking. Dit gebeurde in het kader van het pakket Schone energie
voor alle Europeanen, dat ervoor moet zorgen dat de EU een wereldleider blijft op
het gebied van hernieuwbare energie, en dat de EU meer in het algemeen moet
helpen haar emissiereductieverbintenissen in het kader van de Overeenkomst van
Parijs na te komen. Deze herziene richtlijn is sinds december 2018 van kracht en moest
uiterlijk tegen juni 2021 door de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving,
die vanaf 1 juli 2021 van kracht moet worden. De richtlijn bevat een nieuw bindend
EU-streefcijfer voor hernieuwbare energie: tegen 2030 moet ten minste 32 % van het
eindenergieverbruik uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn. Het is mogelijk dat dit
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percentage tegen 2023 nog wordt verhoogd en dat het streefcijfer voor het aandeel van
hernieuwbare brandstoffen in de vervoerssector wordt verhoogd tot 14 % tegen 2030.
Bij gebrek aan herziene nationale streefcijfers vormen de nationale streefcijfers voor
hernieuwbare energie voor 2020 de minimumbijdrage van elke lidstaat voor 2030.
De EU-landen zullen hun nationale energiedoelstelling en nationale energie- en
klimaatplannen voor tien jaar in het kader van Horizon 2030 voorstellen, en dienen
vervolgens tweejaarlijkse voortgangsverslagen in. De Commissie zal deze plannen
beoordelen en kan op EU-niveau maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze
overeenstemmen met de algemene EU-doelstellingen.
B. De Europese Green Deal
Op 11 december 2019 heeft de Commissie haar mededeling over de Europese Green
Deal toegelicht. Dit groene pact bevat een gedetailleerd plan om van Europa uiterlijk
in 2050 een klimaatneutraal werelddeel te maken dankzij de voorziening van schone,
betaalbare en zekere energie.
1. Het REPowerEU-plan
Op 18 mei 2022, na de Russische invasie in Oekraïne, is het wetgevingspakket
inzake energie, met inbegrip van de herziene energie-efficiëntierichtlijn, gewijzigd
door het REPowerEU-plan om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen
geleidelijk af te bouwen. Met de nieuwe wijziging werd voorgesteld het bindende
streefcijfer voor het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix van de EU tegen
2030 te verhogen tot 45 % en alle subdoelstellingen af te stemmen op de nieuwe
ambities van REPowerEU, met inbegrip van:
— een gefaseerde verplichting om op nieuwe gebouwen zonnepanelen te installeren;

— een streefcijfer van 10 miljoen ton Europese productie en invoer van hernieuwbare
waterstof tegen 2030;

— een verdubbeling van de huidige uitrol van warmtepompen in afzonderlijke
gebouwen;

— een streefcijfer voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong
(75 % voor de industrie en 5 % voor vervoer);

— een toename van de biomethaanproductie tot 35 miljard kubieke meter tegen
2030.

2. Werk maken van de Europese Green Deal
Op 14 juli 2021 publiceerde de Commissie een nieuw wetgevingspakket inzake
energie, getiteld “Fit for 55: het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg
naar klimaatneutraliteit”. Bij de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie werd
voorgesteld het bindende streefcijfer voor het aandeel van hernieuwbare energie in de
energiemix van de EU te verhogen naar 40 % tegen 2030. Ook werden er nationale
streefcijfers ingevoerd, zoals:
— een nieuwe benchmark voor het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen

van 49 % tegen 2030;
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— een nieuwe benchmark voor de jaarlijkse toename van het gebruik van
hernieuwbare energie in de industrie van 1,1 procentpunt;

— een bindende jaarlijkse toename voor de lidstaten van het gebruik van
hernieuwbare energie voor verwarming en koeling van 1,1 procentpunt;

— een indicatieve jaarlijkse toename van het gebruik van hernieuwbare energie en
afvalwarmte en -koude voor stadsverwarming en -koeling van 2,1 procentpunt.

Om de vervoerssector te diversifiëren en koolstofvrij te maken, is het volgende
vastgesteld:
— een vermindering van de broeikasgasintensiteit van vervoersbrandstof voor alle

vervoerswijzen met 13 % als streefcijfer voor 2030;

— een aandeel van geavanceerde biobrandstoffen en biogas van 2,2 % tegen 2030,
met een tussentijds streefcijfer van 0,5 % tegen 2025 (enkel tellend);

— een streefcijfer van 2,6 % voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische
oorsprong en een aandeel van 50 % hernieuwbare energie voor het
waterstofverbruik in de industrie, waaronder niet-energiegebruik, tegen 2030.

Het toekomstige beleidskader voor de periode tot 2030 en de periode erna wordt nog
besproken.
3. Schone energie voor alle Europeanen
Op 30 november 2016 publiceerde de Commissie het vorige wetgevingspakket, getiteld
“Schone energie voor alle Europeanen”. Dit maakte deel uit van de bredere strategie
voor de energie-unie. In december 2018 trad de herziene Richtlijn hernieuwbare
energie (Richtlijn (EU) 2018/2001) in werking, waarmee het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen wordt gestimuleerd door:
— verder hernieuwbare energiebronnen toe te passen in de elektriciteitssector;

— hernieuwbare energie te integreren in de verwarmings- en koelingssector (er is
een indicatieve jaarlijkse stijging van het aandeel van hernieuwbare energie in
verwarming en koeling ter hoogte van 1,3 % ingevoerd);

— de vervoerssector koolstofarm te maken en te diversifiëren door de introductie van:

— een aandeel van 14 % hernieuwbare energie in het totale energieverbruik
van de vervoerssector tegen 2030;

— een aandeel van 3,5 % geavanceerde biobrandstoffen en biogas tegen
2030, met een tussentijds streefcijfer van 1 % tegen 2025 (dubbel tellend);

— een plafond van 7 % op het aandeel aan biobrandstoffen van de eerste
generatie in het weg- en spoorvervoer, en een plan om het gebruik
van palmolie en andere biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen
die de CO2-uitstoot doen toenemen, tegen 2030 aan de hand van een
certificeringsregeling tot nul te herleiden;

— de EU-duurzaamheidscriteria voor bio-energie te versterken;
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— ervoor te zorgen dat het bindend streefcijfer op EU-niveau tijdig en op een
kosteneffectieve manier wordt bereikt.

4. Financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie
Op basis van artikel 33 van de governanceverordening (Verordening (EU) 2018/1999)
heeft de Commissie in het pakket Schone energie voor alle Europeanen een
EU-financieringsmechanisme (Verordening 2020/1294) opgezet. Deze verordening
is van kracht sinds september 2020 en de Commissie is nog bezig met
het uitvoeringsproces. De nieuwe REPowerEU-doelstellingen vereisen een extra
investering van 210 miljard EUR tussen nu en 2027.
Het belangrijkste doel van dit mechanisme is de lidstaten te helpen bij het behalen
van de individuele en gemeenschappelijke streefcijfers voor hernieuwbare energie.
Het financieringsmechanisme verbindt landen die bijdragen aan de financiering van
projecten (bijdragende lidstaten) met landen die instemmen met de uitvoering van
nieuwe projecten op hun grondgebied (gastheerlidstaten). De Commissie stelt het
uitvoeringskader en de wijze van financiering van het mechanisme vast en heeft
bepaald dat acties in het kader van dit mechanisme kunnen worden gefinancierd door
de lidstaten, met EU-middelen of met bijdragen van de privésector.
De energie die dankzij dit financieringsmechanisme wordt opgewekt, zal meetellen
voor de streefcijfers voor hernieuwbare energie van alle deelnemende lidstaten en
zal bijdragen aan de doelstelling van de Europese Green Deal om tegen 2050
koolstofneutraliteit te bereiken.
C. Toekomstige stappen
1. Trans-Europees energienetwerk
In december 2020 heeft de Commissie een voorstel ter herziening van deze
regelgeving goedgekeurd, met het oog op de aansluiting van regio’s die momenteel niet
zijn opgenomen in de Europese energiemarkten. Doel van de herziening is het aandeel
van hernieuwbare energie in het Europese energiesysteem aanzienlijk te vergroten, in
overeenstemming met de overkoepelende doelstelling van de Europese Green Deal
om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.
In juli 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de
herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees energienetwerk (TEN-E), met
als doel deze richtsnoeren te actualiseren en in overeenstemming te brengen met het
klimaatbeleid van de EU. Het oorspronkelijke document, Beschikking nr. 1254/96/EG, is
herhaaldelijk herzien en bij Verordening (EU) nr. 347/2013 zijn de huidige richtsnoeren
voor de trans-Europese energie-infrastructuur vastgesteld.
2. Herziening van de energiebelastingrichtlijn
In juli 2021 publiceerde de Commissie een voorstel tot herziening van de
energiebelastingrichtlijn (Richtlijn 2003/96), waarin werd voorgesteld de belasting op
energieproducten af te stemmen op het energie- en klimaatbeleid van de EU, schone
technologieën te bevorderen en achterhaalde vrijstellingen en verlaagde tarieven af te
schaffen die momenteel het gebruik van fossiele brandstoffen aanmoedigen.
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D. Hulpbronspecifieke vraagstukken
1. Zonne-energie
In het REPowerEU-plan werd een strategie ingevoerd om de fotovoltaïsche capaciteit
tegen 2025 te verdubbelen tot 320 gigawatt (GW) en tegen 2030 600 GW te installeren.
Het plan omvatte ook een gefaseerde wettelijke verplichting om op nieuwe openbare,
commerciële en residentiële gebouwen zonnepanelen te installeren en een strategie
om het uitrolpercentage van warmtepompen in stadsverwarmingssystemen en
gemeentelijke verwarmingssystemen te verdubbelen. In het kader van het plan moeten
de lidstaten ook plannen vaststellen en goedkeuren voor specifieke “go-to”-gebieden
voor hernieuwbare energie, met verkorte en vereenvoudigde vergunningsprocedures.
2. Biomassa en biobrandstoffen
De Richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2018/2001), die momenteel van
kracht is, bevat een streefcijfer van 3,5 % tegen 2030 en een tussentijds streefcijfer van
1 % tegen 2025 voor geavanceerde biobrandstoffen en biogas in de vervoerssector.
Terwijl het bestaande plafond van 7 % voor biobrandstoffen van de eerste generatie
werd gehandhaafd voor wat het weg- en spoorvervoer betreft, werd er een verplichting
op EU-niveau ingevoerd voor brandstofleveranciers om te voorzien in een bepaald
aandeel (6,8 %) van koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen, en werd het
toepassingsgebied van de EU-duurzaamheidscriteria voor bio-energie uitgebreid (naar
het gebruik van biomassa en biogas voor verwarming en koeling en de opwekking
van elektriciteit). In juli 2021 publiceerde de Commissie een voorstel voor een
richtlijn hernieuwbare energie met een streefcijfer voor het aandeel van geavanceerde
biobrandstoffen en biogas van 2,2 % tegen 2030 en een tussentijds streefcijfer van
0,5 % tegen 2025, welke moeten stroken met de nieuwe streefdoelen van REPowerEU.
3. Waterstof
In juli 2020 nam de Commissie de EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem
en een nieuwe waterstofstrategie voor Europa aan om erachter te komen hoe het
gebruik en de productie van hernieuwbare waterstof kan bijdragen aan het koolstofvrij
maken van de EU-economie. De waterstofstrategie bevat drie streefcijfers: tegen
2024 ten minste voor 6 GW aan elektrolyse-installaties voor hernieuwbare waterstof
installeren, voor de productie van tot wel 1 miljoen ton hernieuwbare waterstof; tegen
2030 ten minste 40 GW aan elektrolyse-installaties voor de productie van hernieuwbare
waterstof installeren en in de EU tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren;
en vanaf 2030 hernieuwbare waterstof op grote schaal inzetten. In mei 2022 heeft
de Commissie in haar REPowerEU-plan de doelstelling vastgesteld om tegen 2030
10 miljoen ton Europese hernieuwbare waterstof te produceren en 10 miljoen ton
hernieuwbare waterstof in te voeren.
4. Offshore-windenergie
Op 19 november 2020 maakte de Commissie een specifieke EU-strategie voor
hernieuwbare offshore-energie bekend, getiteld EU-strategie over de benutting van
het potentieel van hernieuwbare offshore-energie met het oog op een klimaatneutrale
toekomst. Daarin wordt de mogelijke bijdrage van hernieuwbare offshore-energie
onderzocht en verder gekeken dan een enge definitie van de verschillende factoren
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in de energieproductie. Deze strategie heeft tot doel de productie van elektriciteit uit
hernieuwbare offshore-energiebronnen in de EU te verhogen van 12 GW in 2020 tot
meer dan 60 GW tegen 2030 en 300 GW tegen 2050. Daarnaast voorziet het voorstel
in een herziening van de wetgeving inzake het trans-Europees energienetwerk om
dit netwerk beter in overeenstemming te brengen met grensoverschrijdende offshore-
infrastructuur.
5. Oceaanenergie
In januari 2014 publiceerde de Commissie een mededeling met als titel “Blauwe
energie: Vereiste maatregelen voor het benutten van het potentieel van oceaanenergie
in Europa’s zeeën en oceanen tegen 2020 en daarna”. Deze mededeling omvatte een
actieplan ter ondersteuning van de ontwikkeling van oceaanenergie, met inbegrip van
golfslag- en getijdenenergie, de omzetting van thermische energie en osmose-energie.
In de “EU-strategie over de benutting van het potentieel van hernieuwbare offshore-
energie met het oog op een klimaatneutrale toekomst” werd ook benadrukt dat de
sector van de mariene hernieuwbare energie tegen 2030 5 keer en tegen 2050 25 keer
zou moeten worden opgeschaald.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft consequent gepleit voor het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen en erop gewezen dat het belangrijk is om in dit verband bindende
streefcijfers vast te stellen voor 2020[1], en recentelijk ook voor 2030.
In februari 2014 nam het Parlement een resolutie aan waarin het de voorstellen van de
Commissie voor het klimaat- en energiekader voor 2030 bekritiseerde als kortzichtig en
onvoldoende ambitieus. In de resolutie vroeg het Parlement om een bindend streefdoel
van 30 % hernieuwbare energie in het energieverbruik op EU-niveau, dat moet worden
bereikt via afzonderlijke nationale bindende streefdoelen. Het eiste ook een verlenging
van de streefdoelen inzake vervoersbrandstof na 2020.
In juni 2016 nam het Parlement een resolutie over het voortgangsverslag hernieuwbare
energie aan, waarin het de Commissie verzocht te komen met een ambitieuzer klimaat-
en energiepakket voor 2030 waarmee het streefcijfer van de EU voor het aandeel van
hernieuwbare energie tot ten minste 30 % moet worden verhoogd en dat ten uitvoer
moet worden gelegd door middel van afzonderlijke nationale doelstellingen. De reeds
voor 2020 overeengekomen doelstellingen moesten bij de herziening van de richtlijn
hernieuwbare energie als minimaal uitgangspunt dienen.
In januari 2018 ondersteunde het Parlement, met het oog op de herziening van 2018
van de richtlijn hernieuwbare energie, een bindend streefcijfer van minstens 35 %
hernieuwbare energie in de Unie tegen 2030 en bekrachtigde het de consumptie van
zelfgeproduceerde energie als een recht. Na onderhandelingen met de Raad werd dit
streefcijfer verlaagd naar minstens 32 %.

[1]Resoluties van het Europees Parlement van 29 september 2005 over het aandeel van hernieuwbare energie in de EU en
voorstellen voor concrete acties (PB C 227 E van 21.9.2006, blz. 599), van 14 februari 2006 inzake verwarming en koeling met
behulp van hernieuwbare energiebronnen (PB C 290 E van 29.11.2006, blz. 115), van 14 december 2006 over de strategie
inzake biomassa en biobrandstoffen (PB C 317 E van 23.12.2006, blz. 890), en van 25 september 2007 over de routekaart voor
hernieuwbare energie in Europa (PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 82).
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In januari 2020 nam het Parlement een resolutie aan over de Europese Green Deal,
waarin het een reeks aanbevelingen deed, onder meer betreffende de verstrekking van
schone, betaalbare en zekere energie. In deze geest drong het Parlement aan op een
herziening van de richtlijn hernieuwbare energie en op de vaststelling van bindende
nationale streefcijfers voor elke lidstaat, en pleitte het voor de toepassing van het
beginsel “energie-efficiëntie eerst” in alle sectoren en beleidsmaatregelen.
In mei 2021 nam het Parlement twee resoluties aan over een Europese strategie inzake
geïntegreerde energiesystemen en over een Europese waterstofstrategie, waarin het
pleitte voor decarbonisatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bij de
productie van elektriciteit en waterstof. Het Parlement verzocht de Commissie ook om
een garantie van oorsprong toe te kennen aan hernieuwbare waterstof en dit onderwerp
te bespreken in het kader van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie.
Daarnaast verzocht het om een herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun,
met als doel de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.
In februari 2022 nam het Parlement een resolutie aan over een Europese strategie
voor hernieuwbare offshore-energie. In de resolutie wordt erop gewezen dat de
geïnstalleerde capaciteit voor offshorewindenergie 70 à 79 GW moet bedragen om
de transitie naar een vermindering van de broeikasgasemissies met 55 % tegen 2030
betaalbaar te maken, en worden de lidstaten en de publieke en particuliere sector ertoe
opgeroepen de reductiedoelstelling van 55 % tegen 2030 te overschrijden.
In zijn standpunt in eerste lezing van 14 september 2022 over de herziening van
de richtlijn hernieuwbare energie (RED III) steunde het Parlement het voorstel
van de Commissie om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het
eindenergieverbruik van de EU tegen 2030 te verhogen tot 45 %. Het verslag wijzigde
het voorstel van de Commissie door bepaalde subdoelstellingen voor sectoren zoals
vervoer, gebouwen en stadsverwarming en -koeling te verhogen. De vervoerssector
zou zijn broeikasgasemissies met 16 % moeten verminderen door een groter aandeel
geavanceerde biobrandstoffen en meer hernieuwbare brandstoffen uit niet-biologische
bronnen, zoals waterstof, te gebruiken. De industrie moet het gebruik van hernieuwbare
energie met 1,9 procentpunt per jaar doen toenemen en stadsverwarmingsnetwerken
met 2,3 procentpunt. Elke lidstaat zal twee grensoverschrijdende projecten voor de
uitbreiding van groene elektriciteit moeten ontwikkelen, en lidstaten met een jaarlijks
elektriciteitsverbruik van meer dan 100 TWh moeten tegen 2030 een derde project
ontwikkelen. Het Parlement heeft ook amendementen aangenomen waarin wordt
opgeroepen om het aandeel van primair hout dat als hernieuwbare energie wordt
beschouwd, geleidelijk af te bouwen.

Matteo Ciucci
09/2022
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