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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat de productie van biomassa en hernieuwbare energie bijdraagt aan een 
verminderde afhankelijkheid van energie (wat de invoer van zowel olie als biomassa 
betreft) en aan een bevordering van de diversifiëring van de energiebronnen conform het 
Groenboek van de Commissie Op weg naar een Europese strategie voor een continue 
energievoorziening (COM/2000/0769 def.) maar dat er tevens meer in het algemeen moet 
worden nagedacht over ons energieverbruik en dus ook over onze manier van leven en 
over onze productieprocedures met het oog op een doelmatiger (door het gebruik van 
meer hernieuwbare energie), maar  vooral geringer verbruik van energie; wijst erop dat er 
bij alle maatregelen op het gebied van bio-energie naar moet worden gestreefd de 
klimaatverandering onder controle te krijgen;

2. is van mening dat de vervanging van fossiele brandstoffen economische kansen biedt en 
ecologische en sociale aspecten omvat;

3. is van mening dat de productie van biomassa en biobrandstoffen aanzienlijk kan bijdragen 
tot verwezenlijking van de Europese klimaatdoelen;

4. wijst erop dat steun aan de bevordering van energiegewassen is ingevoerd als deel van de 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB);

5. legt de nadruk op het potentieel van het gebruik van bijproducten uit de landbouw, 
bosbouwproducten en afval voor de productie van verwarming, koeling, brandstoffen en 
elektriciteit; is echter van mening dat de productie van biomassa en biobrandstoffen de 
belangrijkste functie van de landbouw, namelijk de productie van voedingsmiddelen, niet 
mag verdringen;

6. is van mening dat Gemeenschapssteun vereist is voor de bevordering van biomassa en 
biobrandstoffen, die uit verschillende soorten organisch afval worden gewonnen, met 
name uit bosbouwafval, afval afkomstig van de behandeling van rioolwater, huishoudelijk 
afval en spijsoliën;

7. verzoekt de Commissie om belemmeringen gebaseerd op Europese regelgeving te 
verwijderen om de vergisting van mest of organisch afval voor biogas mogelijk te maken 
en te bevorderen;

8. wijst erop dat bij het gebruik van bijproducten van de landbouw, energiegewassen 
alsmede producten en afval van de bosbouw gelet moet worden op aspecten op het vlak 
van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling; stelt vast dat deze producten derhalve 
in eerste instantie zo efficiënt mogelijk voor verwarmingsdoeleinden moeten worden 
gebruikt;

9. benadrukt het belang van marktmechanismen die de biomassa-energiebronnen de kans 



PE 372.059v02-00 4/10 AD\628351NL.doc

NL

geven om op duurzame basis concurrerend te worden;

10. verzoekt de Commissie te blijven streven naar het samenbrengen van productnormen en 
steun aan hernieuwbare grondstoffen in de hele EU, teneinde een interne markt voor 
hernieuwbare energiebronnen te bevorderen;

11. is van mening dat de kwaliteit van biobrandstoffen, met name van brandstoffen die in 
plaats van aardolieproducten in de vervoerssector worden gebruikt, door naar behoren 
uitgeruste laboratoria moet worden bewaakt en dat op Europees niveau moet worden 
geïnvesteerd in de technologische modernisering op het vlak van de 
laboratoriuminfrastructuur die wordt gebruikt om de kwaliteit van de brandstoffen 
neutraal en zonder eigenbelang te controleren;

12. onderstreept dat voor biobrandstoffen specifieke tests noodzakelijk zijn, waarvoor 
investeringen nodig zijn en dat derhalve middelen uit de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds moeten worden ingezet voor investeringen niet alleen in 
investeringsprojecten maar ook in infrastructuur die het mogelijk maakt dat de kwaliteit 
van deze producten behouden blijft;

13. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een voorstel in te dienen voor een richtlijn 
betreffende verwarming en koeling op basis van hernieuwbare energiebronnen1 en 
verwijst naar de resolutie van 14 februari 2006 met aanbevelingen aan de Commissie over 
verwarming en koeling op basis van hernieuwbare energiebronnen en naar het besluit van 
de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën om de lidstaten toe te staan 
op brandstoffen voor stadsverwarming uit hernieuwbare bronnen een gereduceerd BTW-
tarief toe te passen;

14. beklemtoont dat er een optimale regelgevende omgeving voor het gebruik van biomassa 
dient te worden gecreëerd, teneinde een met het oog op milieu, rendabiliteit en 
internationale voedselzekerheid duurzame productie van biomassa te stimuleren en erop 
toe te zien dat deze efficiënter wordt gebruikt, bijvoorbeeld door bevordering van de 
warmtekrachtkoppeling; 

15. is ervan overtuigd dat de middelen die voor de prioriteiten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling binnen de Gemeenschap worden uitgetrokken, het gebruik van 
hernieuwbare energie kunnen stimuleren en kunnen helpen de klimaatverandering tegen te 
gaan; beklemtoont echter dat de middelen voor de ontwikkeling van het platteland 
bedoeld zijn voor een overkoepelende aanpak van het economisch herstel en 
milieugaranties voor plattelandsgebieden en hun natuurlijke hulpbronnen; onderstreept dat 
de lidstaten ook in hun nationale programma's voor plattelandsontwikkeling en andere 
begrotingskredieten steunmaatregelen moeten voorzien of fiscale faciliteiten moeten 
bieden;

16. steunt de conclusies van de Europese Raad van maart 2006 dat moet worden gestreefd 
naar een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie tot 15% en van 
biobrandstoffen tot 8% in het jaar 2015;

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0058.
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17. verzoekt de Commissie extra aandacht te geven aan kleinschalige biobrandstofprojecten 
binnen de primaire agrarische sector, zoals mobiele distillatie en vergisting, die grote 
gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige verwerking van primaire bijproducten;

18. is van mening dat in verband met de raffinaderijen voor biobrandstoffen mechanismen ter 
bevordering van de opbouw van infrastructuren moeten worden gecreëerd, die het 
mogelijk maken dat de grondstoffen snel in conversie-installaties worden ingevoerd, of, 
wanneer bioraffinage wordt gekoppeld aan de aanplant van energiegewassen, 
mechanismen om de producten snel aan de eindverbruiker beschikbaar te stellen;

19. is ervan overtuigd dat het creëren van een EU-markt voor biobrandstoffen de 
afhankelijkheid van de Europese energievoorziening zou verkleinen en kansen biedt om 
alternatieve inkomstenbronnen aan te boren, niet alleen voor onze landbouwers, maar ook 
voor onze plattelandseconomieën;

20. onderstreept dat bij het gebruik van biomassa in het belang van de duurzaamheid de 
toepassing moet worden bevorderd die het dichtst ligt bij de plaats waar het agrarisch 
basismateriaal ontstaat, zodat energieverlies als gevolg van het vervoer wordt voorkomen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve financiële hulp voor de ontwikkeling van 
het platteland te geven, zodat openbare instellingen op het platteland hun verwarmingen 
overschakelen op bio-energie;

21. acht het belangrijk in alle lidstaten de tenuitvoerlegging te harmoniseren van Richtlijn 
2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van 
het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer1

(Biobrandstoffenrichtlijn);

22. steunt de aankondiging van de Commissie om de grenswaarden voor het percentage 
biobrandstoffen in otto- en dieselbrandstoffen, die een ruimere toepassing van 
biobrandstoffen in de weg staan, in het kader van Richtlijn 98/70/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof2 uiterlijk eind 2006 te herzien;

23. beklemtoont het belang van de verplichtstelling van de indicatieve doelstellingen in de 
Biobrandstoffenrichtlijn en dringt erop aan voor de langere termijn (tot 2020) nieuwe, 
verdergaande doelstellingen te bepalen teneinde het vertrouwen van investeerders te 
wekken en ervoor te zorgen dat de landbouwers en ondernemers die in deze sector 
investeren, langdurige steun ontvangen; stelt vast dat de indicatieve doelstellingen 
gebaseerd moeten zijn op zorgvuldige analyses van het duurzame productiepotentieel van 
biobrandstoffen, en gekoppeld moeten zijn aan doeltreffende 
milieubeschermingsmaatregelen;

24. onderstreept het belang om de in de biobrandstofrichtlijn vastgestelde indicatieve 
doelstellingen uiterlijk in 2010 verplicht vast te stellen op 5,74%;

  
1 PB L 123 van 17.5.2003, blz. 42-46.
2 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58. Richtlijn zoals gewijzigd door richtlijn 2000/71/EG (PB L 287 van 
14.11.2000, blz. 46).
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25. is ervan overtuigd dat de EU dient te streven naar een verplichte en geen vrijwillige 
structuur voor de bevordering van biobrandstoffen en stelt de invoering voor van een 
verplicht minimumpercentage van 5,74% biobrandstoffen dat met alle fossiele 
brandstoffen dient te worden vermengd;

26. benadrukt dat de invoering van een verplicht percentage niet mag leiden tot de afschaffing 
of vermindering van de bestaande prikkels voor de productie van biobrandstoffen binnen 
de EU;

27. is van mening dat maatregelen als verdere fiscale prikkels, beleggingssubsidies en 
accijnzen veelbelovende manieren zijn om biobrandstoffen te bevorderen; dringt erop aan 
maatregelen ter bevordering van energiegewassen te combineren met toetsing van de 
gevolgen daarvan voor het agrarisch milieu en de biologische diversiteit en deze 
maatregelen lang genoeg toe te passen om vertrouwen in de industrie te kweken en 
beleggingen te stimuleren;

28. is van mening dat in de eerste plaats de technische specificaties van de richtlijn 98/70/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van 
benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad 1-
met name de grenswaarden voor ethanol, ether, zuurstofverbindingen, dampdruk en 
volumegehalte van biodiesel - aangepast moeten worden, zodat bijmengingen van 
biobrandstoffen bij conventionele brandstoffen van meer dan 5% mogelijk worden;

29. verzoekt de Commissie met behulp van de herziening van het gemeenschappelijk 
accijnsstelsel in de afzonderlijke lidstaten de toevoeging van biobrandstoffen aan 
traditionele brandstoffen te stimuleren;

30. beklemtoont het belang van toepassing van fiscale maatregelen, waaronder 
belastingvrijstellingen, maar roept de Commissie op te waken voor marktverstoringen en 
hiertegen op te treden;

31. roept de Commissie op na te denken over de ontwikkeling van een transparante, openbare 
database op EU-niveau, met onder meer gegevens over optimale werkmethoden voor het 
gebruik van biomassa (hernieuwbare grondstoffen en organisch afval uit land- en 
bosbouw) voor de productie van biobrandstoffen, warmte en elektriciteit en over de 
gevolgen voor het klimaat van de procedures, en met gegevens over de herkomst en de
milieugevolgen van de aanplant van gebruikte grondstoffen, zodat de wenselijkheid van 
de procedures gecontroleerd kan worden en de initiatieven waarvan het nut is aangetoond  
binnen de EU navolging kunnen krijgen;

32. juicht het initiatief van de Commissie toe om een "technologieplatform voor 
biobrandstoffen" te ontwikkelen, evenals de ondersteuning door de Commissie van 
projecten als BioXchange, een biomassamarktplaats op internet die het aanbod van en de 
vraag naar biomassa in Europa samenbrengt;

33. is van mening dat onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biomassa en 
biobrandstoffen grote projecten dienen te omvatten voor de toepassing op middellange 

  
1 Richtlijn 1998/70/EG (PB L 350, 28.1.1998) zoals gewijzigd bij richtlijn 2003/17/EG (PB L 76, 22.3.2003).



AD\628351NL.doc 7/10 PE 372.059v02-00

NL

termijn van demonstratieprojecten, maar dat ook meer fundamentele sectoren in minder 
onderzochte, veelbelovend geachte gebieden moeten worden onderzocht, vooral op het 
gebied van de pyrolyse en biotechnologie met genetische modificatie;

34. dringt er bij de Commissie op aan de braakleggingsregeling af te schaffen en nieuwe 
stimulansen voor energiegewassen op te zetten;

35. wijst erop dat ook de aanplant van duurzame grondstoffen volgens de optimale 
werkmethoden moet plaatsvinden en dat de cross-compliancevoorschriften van toepassing 
zijn op de aanplant;

36. dringt er bij de Commissie op aan de lijst met gewassen die in aanmerking komen voor de 
productie van biobrandstoffen in de ondersteuningssystemen uit te breiden en erop toe te 
zien dat op plaatselijk en regionaal niveau de meest geschikte energiegewassen worden 
geselecteerd en de vergisting van mest te stimuleren;

37. is van mening dat op dit gebied groot belang moet worden gehecht aan het opstellen van 
een strategie ter bevordering van de energiegewassen o.m. via de instelling van 
stimulansen voor de invoering van zorgvuldig geselecteerde planten, die verenigbaar zijn 
met de bijzondere omstandigheden van de bodemsoorten en het klimaat en met een snelle 
vruchtwisseling zodat het bodemgebruik kan worden gediversifieerd en op deze wijze de 
beginselen van de multifunctionaliteit van de landbouw in stand kunnen worden 
gehouden;

38. juicht het initiatief van de Commissie toe om de suikerproductie voor bio-ethanol in 
aanmerking te laten komen voor GLB-ondersteuningsregelingen;

39. roept de Commissie op om de hindernissen weg te nemen voor de ontwikkeling van 
energiegewassen in de nieuwe lidstaten, waar een vereenvoudigde regeling inzake een 
enkele areaalbetaling wordt toegepast;

40. dringt er bij de Commissie op aan erop toe te zien dat volledige ondersteuning wordt 
gegeven aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van biobrandstoffen van de "tweede 
generatie", samen met het onderzoek naar bijvoorbeeld gewasverbetering en verbeterde 
methodes voor gewasteelt voor biobrandstoffen van de "eerste generatie";

41. is van mening dat vanuit de lange-termijnverwachting dat waterstof een rechtstreeks 
alternatief zal zijn voor gebruik in brandstofcellen voor de opwekking van stroom en een 
grondstof voor de productie van vloeibare brandstoffen, in de technologieplatforms 
mogelijkheden moeten worden opgenomen die rekening houden met verschillende soorten 
grondstoffen;

42. ondersteunt de invoering van een EU-certificatieregeling om niet alleen aan de kwaliteit 
van de producten te waarborgen maar ook om ervoor te zorgen dat aan een aantal 
minimumvereisten inzake sociale en milieuverantwoordelijkheid wordt voldaan; stelt dat 
een dergelijk certificatiesysteem niet-discriminerend moet zijn en zowel op in Europa
geproduceerde als op geïmporteerde biobrandstoffen van toepassing moet zijn; stelt voorts 
dat de productie en het gebruik van biobrandstoffen over de hele lijn goed moeten zijn 
voor het milieu;
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43. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat beproefde sociale praktijken in 
derde landen strikt worden nageleefd, vooral als het gaat om de uitbuiting van 
arbeidskrachten en van kinderen op de suikerrietplantages;

44. is van mening dat het bijzonder belangrijk is dat beproefde milieupraktijken in derde 
landen, zoals Brazilië, worden toegepast, waar uitgestrekte gebieden met natuurlijke 
habitats door de aanplant van suikerriet worden verwoest, bijvoorbeeld in de 
levensbelangrijke ecosystemen van de Cerrado en de Mata Atlântica, die als 
buitengewoon belangrijk voor de instandhouding van de biologische diversiteit worden 
beschouwd;

45. roept de Commissie op nog meer prioriteit te geven aan de erkenning van non-trade als 
onderdeel van een toekomstige WTO-overeenkomst; merkt op dat de EU er op die manier 
voor kan zorgen dat ingevoerde biobrandstoffen aan bepaalde duurzaamheidscriteria 
beantwoorden, vooral wat het milieu betreft;

46. beklemtoont de behoefte aan passend Gemeenschapsbeheer van ingevoerde 
biobrandstoffen en verzoekt de Commissie te overwegen om gekwalificeerde afspraken 
inzake markttoegang voor ingevoerde biobrandstoffen uit derde landen te maken, zodat de 
biobrandstoffenindustrie in de EU zich verder kan ontwikkelen en concurrerend kan 
worden, terwijl er toch hoge milieunormen worden aangehouden;

47. acht een Gemeenschapsbelasting van ingevoerde biobrandstoffen alleen dan noodzakelijk 
wanneer de concurrentiepositie van de Europese biobrandstofindustrie door sociale en 
milieudumping in gevaar wordt gebracht;

48. roept de Commissie op om de gevolgen van de vraag naar biobrandstoffen, groene stroom,
verwarming en koeling voor de prijzen van grondstoffen en nevenproducten na te gaan, 
alsmede de beschikbaarheid daarvan voor concurrerende industrieën en de gevolgen voor
de voedselvoorziening en  prijzen, in de EU en in ontwikkelingslanden en in het geval van 
hogere prijzen die leiden tot voedselschaarste in armere landen of bevolkingsgroepen 
onverwijld regulerend op te treden; 

49. verzoekt de Commissie de inbreng van biogas in het gasnet alsmede het gebruik van 
biogas als brandstof door adequate stimulansen op te voeren en op deze wijze een verdere 
bijdrage te leveren tot een vermindering van de afhankelijkheid van de import van 
energie;

50. verzoekt de Commissie in het algemeen geen stimulansen te geven aan de ontwikkeling 
van een intensieve en eenzijdig op productie gerichte aanplant van energiegewassen, 
omdat dit nadelige ecologische, economische en sociale gevolgen zou hebben en dus niet 
zou stroken met de Europese strategie inzake een duurzame ontwikkeling;

51. beklemtoont de behoefte aan een EU-dekkend informatiebeleid over biomassa en 
biobrandstoffen;

52. verzoekt de Commissie een proefprogramma voor de invoering van biobrandstoffen van 
de eerste en tweede generatie op te zetten en te steunen;
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53. is van mening dat met het oog op de hervorming van de suikermarkt en beëindiging van 
het verbouwen van suikerbieten in de EU moet worden geanalyseerd op welke wijze het 
huidige potentieel voor de productie van biobrandstoffen uit suikerbieten en andere 
alternatieve cultures exact kan worden gestimuleerd;

54. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om op het gebied van de biobrandstoffen zo 
spoedig mogelijk een compromis tot stand te brengen tussen de automobielindustrie en de 
aardoliesector volgens het principe "biobrandstoffen voor auto's en niet auto's voor 
biobrandstoffen".
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