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SUGGESTIES

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

– is van mening dat een richting aangeven moet worden voor de toekomstige keuzen van het 
energiebeleid, waarbij wordt vermeden sectorale acties te bevorderen en de investeringen 
in tegengestelde richtingen te sturen;

– benadrukt dat bij de afweging tussen interne productie en invoer van biomassa ook het 
gezichtspunt van de bevordering van de ontwikkeling van een eigen biomassasector in de 
Europese Unie in aanmerking genomen moet worden;

– wenst dat nieuwe langetermijndoelen tot 2020 voor de toepassing en de bevordering van 
biobrandstoffen worden vastgelegd om het vertrouwen van investeerders te winnen;

– is ervan overtuigd dat de strategie van de Europese Unie voor de bevordering van 
biobrandstoffen juist tegen de achtergrond van de Lissabon-strategie efficiëntie en 
duurzaamheid moet nastreven en dat de maatregelen niet tot onevenredig hoge 
administratiekosten mogen leiden;

– verzoekt om toepassing van de achtste aanbeveling van de groep CARS 21, die
biobrandstoffen van de tweede generatie een zeer veelbelovende technologie ter 
vermindering van de CO2-uitstoot in het verkeer noemt; 

– benadrukt dat verbetering van de energie-efficiëntie nog steeds pure noodzaak is;

– benadrukt dat de belasting op motorbrandstof in de Europese Unie gebaseerd moet zijn op
de CO2-uitstoot, zodat brandstoffen die op grond van een betere CO2-balans meer 
bijdragen tot vermindering van de CO2-uitstoot, fiscaal begunstigd worden;

– wenst dat een definitie van de verschillende typen biobrandstoffen van de tweede 
generatie wordt vastgesteld om gezien de gevolgen voor het milieu een onderscheid aan te 
brengen tussen producten van de bosbouw en producten op basis van afvalhoutcellulose, 
organisch afval en grondstoffen van plantaardige en dierlijke herkomst;

– is van mening dat zo spoedig mogelijk technische normen voor biobrandstoffen 
vastgesteld moeten worden en de bestaande richtlijn betreffende brandstofkwaliteit 
herzien moet worden om meer biobrandstoffen te kunnen bijmengen in benzine en diesel;

– is van mening dat biobrandstoffen van de tweede generatie (BTL-brandstoffen) een 
aanzienlijk hoger energierendement mogelijk maken dan biobrandstoffen van de eerste 
generatie;

– is van mening dat de totstandkoming van een Europees platform inzake biobrandstoffen 
voor toepassing in het vervoer bevorderd moet worden;

– wenst dat de lidstaten investeringen in de productie van biomassa voor verkeersdoeleinden 
bevorderen op een wijze die strookt met het structuur- en het landbouwbeleid;
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– beveelt aan om bij de bevordering van productinnovatie en technologie rekening te 
houden met het mogelijke gebruik van biobrandstoffen in alle vervoersmiddelen;

– benadrukt dat het wenselijk is te zorgen voor een stabiel referentiekader en een 
overgangsperiode van enkele decennia om biobrandstoffen concurrerend te maken en te 
zorgen dat zich een open markt kan ontwikkelen waar de consument zijn eigen keus kan 
maken;

– wenst dat vaste randvoorwaarden voor investeerders en producenten worden vastgesteld 
op basis van een langetermijnstrategie ter bevordering van een concurrerende markt voor 
biobrandstoffen in de Europese Unie, met name door fiscale prikkels;

– wenst dat wordt nagegaan welke methoden er zijn voor de productie van alternatieve 
brandstoffen in de landbouw en welke gevolgen intensivering van de productie zou 
hebben,

– steunt de ontwikkeling en invoering van een Europees systeem van certificaten ten einde 
minimumnormen voor de productie van biobrandstoffen op economisch, ecologisch en 
sociaal gebied te verzekeren; benadrukt dat een dergelijk systeem zowel betrekking moet 
hebben op biobrandstoffen die in de EU zijn geproduceerd als op import uit derde landen;

– benadrukt de noodzaak van een EU-voorlichtingsbeleid met betrekking tot biomassa en 
biobrandstoffen.
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