
AD\730838NL.doc PE405.910v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie internationale handel

2008/0016(COD)

25.6.2008

ADVIES
van de Commissie internationale handel

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Rapporteur voor advies: Béla Glattfelder



PE405.910v02-00 2/14 AD\730838NL.doc

NL

PA_Legam



AD\730838NL.doc 3/14 PE405.910v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Uit een reeks resoluties, onder meer in verslagen van de Commissie internationale handel, 
blijkt dat het Parlement inziet dat de bevordering van duurzame energie en energie-efficiënte 
technologie een belangrijke rol moet spelen in de strijd tegen klimaatverandering en het 
streven naar verkleining van de Europese afhankelijkheid van externe energieleveranciers. 
Het handelsbeleid kan er in sterke mate toe bijdragen dat nieuwe, milieuvriendelijke 
technologie verbreid wordt en dat duurzame energie tegen een redelijke prijs voor zo veel 
mogelijk bedrijven en huishoudens beschikbaar komt.

De rol van het handelsbeleid is echter in hoofdzaak ondersteunend, door het wegnemen van 
onnodige belemmeringen en het verlagen van de energieafhankelijkheid. Daarom wordt in dit 
advies een bescheiden benadering nagestreefd door alleen in te gaan op de aspecten van het 
Commissievoorstel die voor de internationale handel het meest relevant zijn. Met een aantal 
van de amendementen wordt vanuit een breder perspectief een beleidsrichting aangegeven, in 
dier voege dat een bepaald doel langs verschillende wegen bereikt kan worden. In die 
gevallen is er om praktische redenen van afgezien alle potentiële vervolgamendementen stuk 
voor stuk aan te geven.

Ofschoon duurzame energie een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering 
kan leveren, heeft dit advies het adagio "doe om te beginnen geen kwaad" hoog in het vaandel 
staan.

Biobrandstoffen

De situatie is aanmerkelijk veranderd sinds januari 2007, toen de Commissie voor het jaar 
2020 een bindend streefpercentage van 10% voor het aandeel van duurzame energie in 
benzine en diesel voorstelde. De voedselprijzen zijn geëxplodeerd (een gemiddelde stijging 
van 83% in de afgelopen drie jaar volgens schattingen van de Wereldbank), en een aantal 
ontwikkelingslanden maken zich steeds meer zorgen over de vraag of hun bevolking nog wel 
voldoende voedsel ter beschikking zal hebben.

Wereldbankpresident Robert Zoellick merkte onlangs op dat de stijgende voedselprijzen en de 
gevolgen daarvan voor honger, ondervoeding en ontwikkeling honderd miljoen mensen nog
armer dreigen te maken dan ze al zijn. Voor meer dan twee miljard mensen betekenen de hoge 
voedselprijzen elke dag ellende en voor sommigen zelfs strijd om te overleven, terwijl er geen 
soelaas te verwachten is. Ondervoeding vormt niet alleen een bedreiging voor de huidige 
generatie maar ook voor de toekomstige, aldus Robert Zoellick. De achtereenvolgende VN-
rapporteurs voor het recht op voedsel hebben bovendien gesteld dat het onttrekken van 
gewassen voor brandstofproductie de ondervoeding alleen maar dreigt te bevorderen. 

Naar schatting werd in 2007 een kwart van de Amerikaanse maïsoogst voor biobrandstoffen 
gebruikt en het tijdschrift Science stelt dat het gebruik van ethanol uit maïs in een periode van 
30 jaar tot een verdubbeling van de uitstoot van broeigassen zal leiden. Daarom is het van 
groot belang dat het bindende streefcijfer van 10% wordt heroverwogen, mede gelet op het 
standpunt van de Europese Raad (conclusies van maart 2007) dat deze doelstelling 
afhankelijk moet zijn van de beschikbaarheid van biobrandstoffen van de tweede generatie 
(vervaardigd uit afval in plaats van voedselgewassen).
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In dit advies wordt daarom voorgesteld het streefcijfer van 10% naar een later jaar te 
verschuiven en een clausule op te nemen om de doelstelling aan te passen op basis van de 
vooruitgang die met tweedegeneratiebiobrandstoffen wordt gemaakt. Ook wordt voorgesteld 
de duurzaamheidscriteria van de Commissie aan te scherpen om te voorkomen dat de absurde 
situatie zich voordoet waarin een beleid dat bedoeld is om klimaatverandering tegen te gaan, 
averechts werkt doordat ontbossing wordt gestimuleerd.

Aldus wordt erkend dat certificering weliswaar belangrijk is maar slechts een beperkt effect 
heeft. Het gaat er niet alleen om te voorkomen dat ongerepte bossen tot biobrandstofplantages 
worden gemaakt - hetgeen de Commissie zelf ook ongewenst vindt - maar ook om te 
voorkomen dat landbouwgrond voor biobrandstof wordt ingezet terwijl de oorspronkelijke 
agrarische bedrijvigheid naar ecologisch kwetsbare zones wordt verplaatst. Het 
certificeringsproces moet daarom veel meer omvatten dan de Commissie voorstelt.

Ten slotte is het zaak ervoor te zorgen dat het vervoer van biobrandstoffen resp. de 
grondstoffen daarvoor tot een zodanige broeikasgasuitstoot aanleiding geeft dat de
milieuvoordelen ongedaan worden gemaakt. Het meest krasse voorbeeld hiervan zijn de 
zogeheten "splash en dash"-praktijken, waarbij biobrandstof naar de VS wordt geëxporteerd 
en na toevoeging van een geringe hoeveelheid minerale olie weer wordt geïmporteerd zodat 
meermalen subsidie wordt ontvangen. Aangezien hiertegen op grond van de antidumping- en 
antistaatssteunregels kan worden opgetreden, is het niet nodig op dit punt specifieke 
amendementen in te dienen.

Andere vraagstukken

Ofschoon biobrandstoffen en de gevolgen daarvan voor de agrarische handel en de 
voedselvoorzieningszekerheid het belangrijkste vraagstuk op het gebied van de internationale 
handel vormen dat door dit voorstel aan de orde wordt gesteld, mogen de voordelen voor de 
handel van technologische vooruitgang op het gebied van duurzame energie niet 
veronachtzaamd worden. Er zijn al voorbeelden van Europese bedrijven die bij wind- of 
zonne-energie pionierswerk verricht hebben en daardoor een zodanige voorsprong konden 
opbouwen dat ze de vruchten konden plukken met export en productie onder licentie.

Het streefpercentage van 20% duurzame energie zal stimulansen blijven leveren voor research 
en technologische vooruitgang. Wel moet voorkomen worden dat elementen van het energie-
en klimaatveranderingspakket de lidstaten hinderen bij het toepassen van feed-in-tarieven, 
want die hebben hun nut voor het bevorderen van duurzame energie reeds bewezen. Ook kan 
worden gedacht aan het inzetten van de multi- en bilaterale handelsbesprekingen ter 
bevordering van een zo ruim mogelijk gebruik van technologische vooruitgang op het gebied 
van duurzame energie.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen 
beslissingen over het bindende karakter 
van een streefcijfer niet worden uitgesteld 
tot een toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter 
van het streefcijfer niet mag worden 
uitgesteld tot biobrandstoffen van de 
tweede generatie op de markt beschikbaar 
zijn. 

(6) De stijgende voedselprijzen en 
voedseltekorten, met name in kwetsbare 
ontwikkelingslanden, in combinatie met 
twijfel over de commerciële haalbaarheid 
van tweedegeneratiebiobrandstoffen voor 
2020 zijn sterke argumenten tegen het 
bindende streefcijfer van 10% voor 
biobrandstoffen.

Motivering

Het besluit van de Europese Raad om het streefcijfer voor biobrandstoffen te koppelen aan de 
commerciële haalbaarheid van de tweedegeneratiebiobrandstoffen is een noodzakelijke 
veiligheidsklep, die met de scherpe stijging van de grondstoffenprijzen steeds belangrijker is 
geworden. De vasthoudendheid van de Commissie, die het streefcijfer wil handhaven 
ongeacht de gewijzigde omstandigheden, is niet acceptabel.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld. 

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moet voor 2020 
een bindend streefcijfer van 20% voor het 
aandeel hernieuwbare energie in het totale 
verbruik van de Europese Unie worden 
vastgesteld en moet enigerlei streefcijfer 
voor het aandeel hernieuwbare energie in 
de vervoerssector in 2015 worden 
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heroverwogen. 

Motivering

Zie voorgaande amendement.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen. 
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, relevante 
maatregelen voorstellen om een evenwicht 
tussen binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen. 

(10) Het streefcijfer moet daarentegen voor 
elke lidstaat gelden, om te garanderen dat 
de specificaties van vervoersbrandstof in 
alle lidstaten hetzelfde zijn en om de 
beschikbaarheid van die brandstof te 
waarborgen. Aangezien vervoersbrandstof 
gemakkelijk kan worden verhandeld, 
kunnen lidstaten die over weinig eigen 
relevante hulpbronnen beschikken 
gemakkelijk hernieuwbare 
vervoersbrandstoffen van elders invoeren. 
Hoewel de Gemeenschap vanuit technisch 
oogpunt het streefcijfer voor 
biobrandstoffen met eigen productie alleen 
kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor biobrandstoffen 
en moet, voor zover nodig, een herzien 
streefcijfer en/of relevante maatregelen 
voorstellen om een evenwicht tussen 
binnenlandse productie en invoer te 
bereiken, rekening houdende met de 
ontwikkeling van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de
maatschappelijke kosten, de 
energievoorziening en andere 
overwegingen. 
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Met het oog op een zo groot 
mogelijke bijdrage van biobrandstoffen 
tot de bestrijding van klimaatverandering 
zijn maatregelen geboden om te bereiken 
dat de basisgewassen zo dicht mogelijk bij 
de brandstoffabriek worden gekweekt.

Motivering

Het vervoer van grondstoffen en biobrandstoffen naar de fabrieken veroorzaakt extra 
broeikasgasuitstoot. Dat kan voorkomen worden door de afstand tot de fabriek zo kort 
mogelijk te houden.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten 
ook beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen die uit derde 
landen zijn ingevoerd.

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen moeten beantwoorden aan 
de EU-milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. 

Motivering

Door het voorstel van de Commissie zouden de Europese boeren in een nadelige 
concurrentiepositie komen te verkeren en zou het totale milieuvoordeel van de overschakeling 
op biobrandstoffen weer geringer worden. Ofschoon het niet altijd mogelijk zal zijn aan 
exporteurs uit derde landen de Europese eisen op te leggen, moet dit niet bij voorbaat worden 
uitgesloten.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat 
zijn aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020 minstens gelijk is aan zijn algemeen 
streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen voor dat jaar, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage I, deel A.

3. Teneinde het totale streefcijfer van 20% 
te bereiken dient elke lidstaat ervoor te 
zorgen dat zijn aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in het eindverbruik 
van energie in 2020 minstens gelijk is aan 
zijn algemeen streefcijfer voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen voor dat 
jaar, zoals uiteengezet in de derde kolom 
van de tabel in bijlage I, deel A.

Motivering

Ofschoon de Europese Raad op 8 en 9 maart 2007 in Brussel een totaal EU-streefcijfer van 
20% hernieuwbare energie voor 2020 is overeengekomen, komt dit cijfer niet expliciet in het 
Commissievoorstel voor.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2025 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

Motivering

Het streefjaar 2020 is niet langer wenselijk, gezien de snelle stijging van de voedselprijzen, de 
zorg over de beschikbaarheid van voldoende voedsel in vele ontwikkelingslanden en de twijfel 
over het tijdstip waarop tweedegeneratiebiobrandstoffen commercieel haalbaar zullen zijn.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Beoordeling van de beschikbaarheid van 

tweedegeneratiebiobrandstoffen 
Vóór 1 september 2015 legt de Commissie 
het Europees Parlement en de Raad een 
rapport voor over de vooruitgang die 
geboekt is met betrekking tot de 
commerciële haalbaarheid van 
tweedegeneratiebiobrandstoffen, zonodig 
vergezeld van voorstellen tot herziening 
van het streefcijfer als bedoeld in artikel 
3, lid 3, eerste alinea.

Motivering

Daar de Europese Raad in maart 2007 te Brussel een koppeling heeft aangebracht tussen het 
streefcijfer van 10% en de commerciële beschikbaarheid van duurzame 
tweedegeneratiebiobrandstoffen, is het wenselijk een herzieningsclausule in te bouwen zodat 
het streefcijfer kan worden bijgesteld aan de hand van de technologische ontwikkelingen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Opschorting van nationale actieplannen

De lidstaten kunnen de uitvoering van het 
nationale actieplan wijzigen en hun 
verplichting om aan artikel 3, lid 3, te 
voldoen opschorten indien de voedsel- en 
voederprijzen aanzienlijk zijn gestegen.

Motivering

Het toenemende gebruik van agrarische grondstoffen mag niet tot een aanzienlijke stijging 
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van de voedsel- en voederprijzen leiden.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het beoordelen van de 
omzettingsefficiëntie en verhouding tussen 
input en output van de in deze alinea 
bedoelde systemen en apparatuur maken de 
lidstaten gebruik van communautaire
procedures of, bij gebrek daarvan, van 
internationale procedures, voor zover die 
bestaan.

Bij het beoordelen van de 
omzettingsefficiëntie en verhouding tussen 
input en output van de in deze alinea 
bedoelde systemen en apparatuur maken de 
lidstaten gebruik van internationale
procedures of, bij gebrek daarvan, van 
communautaire procedures, voor zover die 
bestaan.

Motivering

Een voorkeur voor internationale procedures, voorzover die bestaan, stuit waarschijnlijk 
minder snel op problemen in verband met de WTO-overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen. Bevordering van gemeenschappelijke internationale normen leidt 
tevens tot schaalvoordelen, met als bijkomend voordeel een spoediger internationale 
acceptatie van de beste gangbare technologie.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, d.w.z. land dat 
in of na januari 2008 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het die 
status nog steeds heeft:

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen alleen verkregen worden 
uit duurzame bronnen, waarbij de 
grondstof voor de brandstof tot de 
oorsprong traceerbaar moet zijn, alleen in 
de dichtstbijzijnde brandstoffabriek 
gebruikt of met fossiele brandstof 
gemengd mag worden en de 
productieketens gecertificeerd moeten zijn 
om onder andere te waarborgen dat:
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(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of 
waar de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) er geen noemenswaardig negatief 
effect op de biodiversiteit is;

(a bis) er niet indirect sprake is van 
ontbossing doordat de biobrandstoffen 
geproduceerd worden op grond die eerste 
voor voedselproductie werd gebruikt en 
die bedrijvigheid naar kwetsbare gebieden 
zoals bossen verplaatst is; 

(b) gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden. 

(b) de grondstof niet afkomstig is van
gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden; 

(c) graslanden met grote biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden die rijk zijn aan soorten, 
niet worden bemest en niet zijn aangetast.

(c) de grondstof niet afkomstig is van
graslanden met grote biodiversiteit, d.w.z. 
graslanden die rijk zijn aan soorten, niet 
worden bemest en niet zijn aangetast;

(c bis) er geen noemenswaardig negatief 
effect op de waterhuishouding is; 

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke graslanden onder punt c) vallen. 
Een dergelijke maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, 
vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

De Commissie stelt de criteria vast om te 
bepalen welke grondstoffen onder punt a), 
a bis) en c bis) vallen. Een dergelijke 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, 
vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Motivering

Om erop te kunnen vertrouwen dat biobrandstoffen gunstig voor het milieu zijn, moet worden 
aangetoond dat ze duurzaam van aard zijn. Naast de punten die de Commissie in haar 
voorstel noemt, moet aandacht worden besteed aan het gevaar dat biobrandstoffen bestaande 
voedselproductie naar ecologisch kwetsbare gebieden verdrijven. Ook het punt van het 
watergebruik is essentieel voor een gegarandeerde voedselvoorziening.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet ingevoerd worden 
uit, of geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen uit landen die daarvoor 
uitvoerheffingen of kwantitatieve 
beperkingen toepassen of uit landen die 
internationale voedselhulp ontvangen of 
uit landen waarnaar de Commissie een 
antidumping of antisubsidieonderzoek 
heeft ingesteld.

Motivering

De richtlijn inzake hernieuwbare energie geeft in de vorm van hogere prijzen stimulansen aan 
producenten van biobrandstoffen in de EU en daarbuiten. Maar landen die al dankzij 
uitvoerheffingen of -beperkingen profijt trekken mogen geen tweede financieel voordeel via 
toegang tot de Europese markt krijgen op kosten van de Europese belastingbetaler.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, 
met het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig 
dit artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

6. Lidstaten die om 
duurzaamheidsredenen met het oog op de 
toepassingen van lid 1 striktere 
beschermingsmaatregelen wensen te 
nemen ten opzichte van biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen, zien erop toe 
dat die maatregelen met de Verdragen 
verenigbaar zijn en stellen de Commissie 
ervan in kennis.
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Motivering

Gegeven de grote onzekerheid over de doeltreffendheid van duurzaamheidsnormen moeten de 
lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel de mogelijkheid hebben om scherpere 
normen in te voeren, zodat een leerproces op basis van best practices een kans krijgt. Dat 
leidt niet tot concurrentievervalsing omdat eenieder gehouden blijft aan de verplichting van 
het geamendeerde artikel 3, lid 3. Deze benadering sluit aan bij de mogelijkheid zoals 
voorzien in artikel 176 van het Verdrag. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie brengt jaarlijks aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de overeenkomsten die zij 
uit hoofde van lid 4 heeft geaccepteerd.

Motivering
Regelmatige verslaglegging is nodig omwille van openheid en transparantie en om de 
Europese boeren te garanderen dat zij in een eerlijke concurrentiepositie verkeren ten 
opzichte van producenten uit derde landen die profiteren van door de Commissie aangegane 
overeenkomsten.
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