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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de strategie inzake biomassa en biobrandstoffen
(2006/2082(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie “Actieplan Biomassa” (COM(2005)0628),

– gezien de mededeling van de Commissie “Een EU-strategie voor biobrandstoffen”
(COM(2006)0034),

– gezien Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 
2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt1,

– gezien 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 vervoer2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 februari 2006 inzake verwarming en koeling 
met behulp van hernieuwbare energiebronnen3,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie internationale handel, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A6-0000/2006),

A. overwegende dat biomassa op lange termijn in sterkere mate als energiebron zal worden 
gebruikt en dat het energiepotentieel van biomassa zoveel mogelijk dient te worden benut, 
met name in de land- en bosbouw,

B. overwegende dat op het gebied van de opwekking van energie, de warmteproductie, de 
productie van brandstoffen en in de chemische industrie de voornaamste 
toepassingsmogelijkheden voor biomassa bestaan,

C. overwegende dat biomassa de enige koolstofhoudende hernieuwbare energiebron is en dat 
derhalve rekening moet worden gehouden met zowel de energiewinning als ook de 
fabricage van koolstofhoudende producten,

D. overwegende dat een sterker gebruik van biomassa in grote mate kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van de drie hoofddoelstellingen van het energiebeleid, de
voorzieningszekerheid, het concurrentievermogen en de milieuvriendelijkheid bij een 
gelijktijdige vermindering van de broeikasgasemissies,

  
1 PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33.
2 PB L 123 van 17.5.2003, blz. 42.
3 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2006)0058.
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E. overwegende dat biomassa voor een vermindering van de afhankelijkheid van externe 
energiebronnen kan zorgen en in plattelandsgebieden nieuwe mogelijkheden schept op het 
vlak van economische ontwikkeling en werkgelegenheid,  

F. overwegende dat er thans nog sprake is van logistieke en technische obstakels die de 
toepassing van biomassa in de weg staan, namelijk de naar verhouding geringe energie-
inhoud, de decentrale productie, de verschillen in de samenstelling van de gebruikte 
materialen alsmede de brandstofsynthese,

G. overwegende dat biobrandstoffen van de tweede generatie ("Biomass-to-Liquid (BTL)"-
brandstoffen) een duidelijk hogere energiewinningscapaciteit hebben dan biobrandstoffen 
van de eerste generatie (plantaardige olie, biodiesel, ethanol),

H. overwegende dat de technologie voor de productie van tweede generatie biobrandstoffen 
beschikbaar is, dat er sprake is van een toenemende behoefte aan hoogwaardige 
brandstoffen en dat de nodige infrastructuur en aandrijvingstechniek reeds ontwikkeld 
zijn,

I. overwegende dat synthesebrandstoffen wereldwijd goede mogelijkheden bieden om een 
begin te maken met de productie van koolstofhoudende producten, zoals uit voorbeelden 
in Zuid-Afrika en Trinidad blijkt,

J. overwegende dat bij de vaststelling van een EU-beleid ter bevordering van biomassa een 
geïntegreerde aanpak nodig is, die voor mededinging op alle toepassingsgebieden zorgt,

K. overwegende dat het Actieplan Biomassa de lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel de nodige speelruimte en flexibiliteit moet geven om zelf zowel 
eigen doelstellingen en beleidsmaatregelen als de instrumenten ter bevordering van 
biomassa te kunnen bepalen,

L. overwegende dat kostenefficiëntie een belangrijk richtsnoer voor een ecologisch 
verantwoorde bevordering van bio-energie vormt die zowel over een grote mate van 
milieuvriendelijkheid als over een economisch haalbare en duurzame financieringsbasis 
beschikt,

M. overwegende dat de kwestie van binnenlandse productie en de invoer van biomassa moet 
worden beoordeeld vanuit het oogpunt dat de ontwikkeling van een zelfstandige 
biomassasector in de Europese Unie dient te worden bevorderd,

N. overwegende dat de bestaande wetgeving in de Europese Unie met het oog op een
effectiever gebruik van biomassa moet worden herzien,

O. overwegende dat een evenwicht tussen voedselproductie en energiewinning moet worden 
gevonden en dat de energiewinning slechts één van meerdere toepassingsmogelijkheden 
van biomassa is,

P. overwegende dat de chemische toepassing van producten uit dierlijke vetten en 
plantaardige oliën een concurrerende bedrijfstak is die niet in zijn bestaan mag worden 
bedreigd,
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1. is verheugd over de beide mededelingen van de Commissie over het Actieplan Biomassa 
en de EU-strategie voor biobrandstoffen;

2. stemt in met de beoordeling van de Commissie met betrekking tot de stand van het 
biomassagebruik en de belemmeringen voor een bredere toepassing van biomassa in de 
energiesectoren;

3. is van oordeel dat transparente en open markten voor biomassa op regionaal, nationaal en 
Europees niveau moeten worden gecreëerd die integreerbaar zijn in het systeem van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

4. roept ertoe op de technische en niet-technische belemmeringen op het niveau van de 
lidstaten en de Europese Unie weg te nemen;

5. gaat ervan uit dat het Actieplan Biomassa en de door de Commissie ingediende 
mededeling over de EU-strategie voor biobrandstoffen de basis zullen vormen voor 
concrete maatregelen;

6. roept ertoe op om met behulp van gepaste maatregelen te zorgen voor een kostenefficiënt 
en duurzaam gebruik van biomassa op het gebied van energieopwekking, vervoer en 
verwarming en koeling;

7. gaat ervan uit dat ook op basis van vrijwillige overeenkomsten de aanstoot kan worden 
gegeven tot een sterkere ontwikkeling en een sterker gebruik van biomassa;

8. is van oordeel dat met name houtbiomassa op grond van de daarvoor aanwezige markt en 
de bestaande toepassingsmogelijkheden geschikt is om Europese markten op te bouwen;
steunt derhalve het voornemen van de Commissie om zo spoedig mogelijk met een 
actieplan voor de bosbouw te komen;

9. roept de lidstaten op de financiële steun voor biomassa afhankelijk te maken van de 
doelstellingen van een hoge energie-efficiëntie en duidelijke kosteneffectieve voordelen 
voor de milieuveiligheid en de voorzieningszekerheid;

10. verwacht van de lidstaten maatregelen ter bevordering van investeringen in de 
biomassaproductie die verenigbaar zijn met de regelgeving op het gebied van het 
structuur- en landbouwbeleid;

11. verwacht van de lidstaten dat zij nationale actieplannen inzake biomassa ontwikkelen en 
hun eventueel bestaande actieplannen actualiseren;

12. roept de Commissie op om de duurzaamheid van biomassa voor alle toepassingsgebieden 
op basis van een wetenschappelijke vergelijking van verschillende soorten biomassa te
onderzoeken en de verenigbaarheid met het communautair acquis te evalueren en daarvan 
uiterlijk einde 2007 verslag te doen aan het Parlement en de Raad;

13. roept de Commissie op voorstellen in te dienen met betrekking tot de bevordering van het 
kostenefficiënte en duurzame gebruik van biomassa voor verwarming en koeling, met 
name in particuliere huishoudens;

14. verwacht dat in de context van de herziening van het wetgevingskader voor afvalstoffen 
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het gebruik van voor nuttige toepassing geschikt afval als brandstof zal worden 
vergemakkelijkt, ook waar het gaat om bijproducten van de agroalimentaire productie;

15. verzoekt om openstelling van de gasnetwerken voor de levering van biogas;

16. verwacht dat in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de administratieve 
procedures voor de productie en het gebruik van bio-energie vereenvoudigd en tot alle 
lidstaten uitgebreid worden;

17. roept ertoe op de integrale verbranding van planten, bijvoorbeeld van graangewassen, te 
erkennen en te bevorderen;

18. is verheugd over de doelstelling van de mededeling van de Commissie om het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen in de vorm van biobrandstoffen alsmede de toepassing 
daarvan in het vervoer te stimuleren;

19. steunt het voornemen van de Commissie om onderzoek en ontwikkeling, met name op het 
gebied van tweede generatie biobrandstoffen, blijvend te bevorderen en de industriële 
toepassing daarvan te vergemakkelijken; verwijst in dit verband naar het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek;

20. acht het dringend noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de technische normen voor 
biobrandstoffen vast te stellen en de bestaande Richtlijn 98/70/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof1 te herzien om een hoger bijmengingspercentage voor biobrandstoffen in 
benzine en diesel mogelijk te maken;

21. roept met name op tot de herziening van de geldende norm EN 14214, om verdere vormen 
van biomassa op te nemen;

22. steunt de oprichting van een technologieplatform voor biobrandstoffen in samenwerking 
met de industrie;

23. roept de lidstaten met klem op de reeds vastgelegde nationale streefdoelen voor 
biobrandstoffen zo spoedig mogelijk te realiseren;

24. verzoekt de Commissie een certificering in te voeren die de duurzame productie van 
biobrandstoffen mogelijk maakt en die zowel voor in de Europese Unie gefabriceerde als 
voor ingevoerde brandstoffen geldt;

25. verwacht een Europa-wijd geldende verplichte bijmenging, zonder dat daarbij alternatieve 
toepassingsmogelijkheden voor biobrandstoffen worden verhinderd; vertrouwt in dit 
verband op een goed functionerende mededinging;

26. is wat betreft de vervoerssector voorstander van alternatieve technologieën;

27. is van mening dat ten behoeve van de toepassing van biobrandstoffen in bepaalde 
sectoren, zoals de land- en bosbouw, de scheepvaart en het openbaar personenvervoer een 
belastingvrijstelling op lange termijn voor pure biobrandstoffen zinvol kan zijn;

  
1 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.
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28. steunt de Commissie in haar voornemen om in het kader van de WTO-onderhandelingen 
duidelijke regels in te voeren die de ontwikkeling van een Europese biobrandstoffensector 
mogelijk maken;

29. roept ertoe op biobrandstoffen in de WTO ten minste voorlopig als gevoelige producten te 
categoriseren en voor deze gedurende een bepaalde periode een afwijking van de 
algemene verlaging van douanerechten toe te staan;

30. acht het noodzakelijk dat de Commissie uiterlijk einde 2007 een verslag indient over de 
productie- en exportvoorwaarden voor biobrandstoffen in de belangrijkste producerende 
landen;

31. is overtuigd dat groene gentechnologie een wezenlijke bijdrage dient te leveren tot de 
ontwikkeling van hoogwaardige en tegelijk milieuvriendelijke biomassa ;

32. roept ertoe op in alle lidstaten adequate prikkels voor de aanbouw van energiegewassen te 
scheppen en een vereenvoudiging van de subsidieregeling voor energiegewassen voor te 
stellen;

33. is van mening dat ook middelen uit het Europees landbouwfonds beschikbaar dienen te 
worden gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van plattelandsgebieden en ter 
bevordering van biomassa voor energiedoeleinden;

34. roept ertoe op de in het kader van de subsidieregeling voor energiegewassen op 1,5 
miljoen ha vastgestelde gewaarborgde maximale oppervlakte duidelijk te verhogen en 
geen enkele aanplant van die subsidieregeling uit te sluiten;

35. verzoekt om een uniform kader op Europees niveau opdat de beschikbaarstelling van 
biomassa voor energiedoeleinden ook in landen prioriteit krijgt waar bio-energie tot 
dusver geen rol van betekenis speelt;

36. is overtuigd dat de duurzame productie en het duurzaam gebruik van biomassa voor 
ontwikkelingslanden aanzienlijke voordelen bieden en dat zowel een intensieve 
technologieoverdracht met derde landen als de export van biotechnologieën in de 
Europese Unie dient te worden ondersteund; 

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In het voorjaar van 2006 heeft de Commissie een groenboek over het energiebeleid in de 
EU voorgelegd. De daarin genoemde hoofddoelstellingen zijn: concurrentievermogen, 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid.

In deze bredere context moeten ook het Actieplan Biomassa en de EU-strategie voor 
biobrandstoffen worden gezien. Ongetwijfeld is biomassa een belangrijk element voor het 
bereiken van die doelstellingen. Thans wordt reeds ongeveer de helft van de in de EU 
gebruikte hernieuwbare energie uit biomassa gewonnen. 

Het actieplan definieert maatregelen ter bevordering van het gebruik van biomassa voor 
de elektriciteitsopwekking, de warmteproductie en in het vervoer en verdere maatregelen 
inzake het aanbod van en onderzoek naar biomassa alsmede financiële aspecten.

Tegelijkertijd vindt een effectbeoordeling plaats. Op basis van de specifieke 
effectbeoordeling en de adviezen van het Parlement dient de Commissie met voorstellen 
te komen.

Thans heeft biomassa een aandeel van 4% in het EU-energieverbruik. Tegen 2010 moet 
het gebruik van biomassa van 69 mtoe1 in 2003 meer dan verdubbeld worden, d.w.z. dat 
volgens de inschatting van de Commissie tegen 2010 een toename tot ca. 150-187 mtoe 
mogelijk is.

De bevordering van biomassa is aan de doelstelling gekoppeld het aandeel van 
hernieuwbare energie in het energieverbruik van de EU tegen 2010 tot 12% te verhogen, 
opgesplitst in een aandeel van 21% in de elektriciteitsopwekking en van 5,75% voor 
biobrandstoffen.

  
1 Miljoen ton equivalent.
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Kosten en baten van het biomassagebruik

Biomassa is de enige koolstofhoudende hernieuwbare energiebron en is derhalve van 
bijzonder belang voor de productie van koolstofhoudende producten. Het gebruik van 
biomassa voor de energiewinning draagt tot diversificatie van de energievoorziening in 
Europa bij en kan de afhankelijkheid van importen verminderen. Bovendien moet worden 
uitgegaan van een voelbare vermindering van broeikasgasemissies, wanneer biomassa 
wordt toegepast op het gebied van verwarming en koeling, vervoer en 
elektriciteitsopwekking. Daarmee kunnen zeker ook banen worden gecreëerd, al 
schommelen de schattingen in dit verband tussen de 200 000 en 300 000 banen. Vooral de 
plattelandsgebieden kunnen van een sterker gebruik van biomassa profiteren. Ook op 
basis van vrijwillige overeenkomsten met de energiesector, de olie-industrie, de auto-
industrie, de landbouwsector, de afvalsector en het bosbouwbedrijf is een snellere 
ontwikkeling en een sterker gebruik van biomassa mogelijk. De ervaring leert dat concrete 
streefdoelen en wetgeving pas na een lange omzettingsfase in de lidstaten effect sorteren.

Biomassaverwarming

Het gebruik van biomassa voor de verwarming van woon- en bedrijfsgebouwen kan 
gemakkelijk worden omgezet en is in vergelijking met andere verwarmingsbrandstoffen
voordelig, zowel wat betreft de aanschaf van installaties als ook wat betreft de gebruikte 
brandstof. Inmiddels zijn er technieken voor het omvormen van hout en schone 
afvalstoffen in genormeerde pellets, die voor een betrouwbare voorziening van de 
verbruikers zorgen. Op het gebied van verwarming liggen ontwikkelingskansen, die zich 
vandaag de dag reeds in de vorm van een groeiende markt voor biomassa aftekenen. De 
Commissie moet er derhalve voor zorgen dat in de lidstaten de omzetting van Richtlijn 
2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling wordt geforceerd. De 
verbetering van prestaties van huishoudelijke ketels op biomassa vergen een bijstelling 
van Richtlijn 2005/32/EG inzake ecologisch ontwerp.

Het gebruik van biomassa voor stadsverwarming

Miljoenen burgers van de EU zijn aangesloten op stadsverwarmingsnetwerken. De 
ombouw van stadsverwarmingsinstallaties voor het gebruik van biomassa moet worden 
aangemoedigd. De Commissie doet een beroep op de lidstaten om in te stemmen met haar 
voorstel om stadsverwarming toe te voegen aan de lijst van goederen en diensten waarop 
een verlaagd BTW-tarief kan worden toegepast (COM(2003)0397), zoals dat bijvoorbeeld 
reeds voor aardgas en stroom geldt. Bovendien moeten mogelijkheden voor het voeden 
van gasnetwerken met biogas worden gerealiseerd om de verkoop en toepassing van 
biogasinstallaties te bevorderen.

Elektriciteit uit biomassa

Uit biomassa kan via diverse technieken elektriciteit worden opgewekt. Zo kan biomassa 
bijvoorbeeld als brandstof worden bijgemengd bij kolen of gas. Grote centrale 
krachtcentrales, zoals die in Denemarken en Finland bestaan, zijn hierbij zeer 
kostenefficiënt. Evenwel dient de bij de elektriciteitsopwekking ontstane warmte door 
middel van warmtekrachtkoppelingsinstallaties te worden benut. Dit dubbele gebruik 
moet derhalve door de lidstaten worden gestimuleerd. Richtlijn 2001/77/EG betreffende 
de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen vormt het 



PE 376.309v01-00 10/13 PR\621149NL.doc

NL

algemene kader voor de opwekking van elektriciteit uit biomassa.

Biobrandstoffen

Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen
(biobrandstoffenrichtlijn) stelt voor het marktaandeel van biobrandstoffen in 
respectievelijk 2005 en 2010 streefcijfers van 2% en 5,75% voor alle lidstaten vast.

Thans is circa 90% van de biobrandstoffen afkomstig van inheemse grondstoffen, terwijl 
slechts 10% geïmporteerd wordt. Van een potentieel areaal van 97 miljoen ha binnen de 
EU-25 wordt slechts 1,8 ha benut om grondstoffen voor de biobrandstofproductie te telen 
(2005). Het aandeel van biodiesel in het totale biobrandstofverbruik bedraagt 70 tot 80 %.

De grote verschillen bij de marktpenetratie van biobrandstoffen in de afzonderlijke 
lidstaten springen in het oog. Hierbij moet worden opgemerkt dat het marktaandeel van 
biobrandstoffen in de EU-25 in 2005 onder de 2% lag.

Sommige lidstaten maken ter bevordering van biobrandstoffen gebruik van de 
mogelijkheid van belastingvrijstellingen, die onderhevig zijn aan de controle op 
overheidssteun. Bovendien heeft een aantal lidstaten de oliebedrijven verplicht om een 
hoger percentage biobrandstoffen bij te mengen. Hieruit blijkt dat de lidstaten twee 
mechanismen gebruiken om de biobrandstoffenrichtlijn ten uitvoer te leggen: 1) 
belastingvrijstellingen, 2) verplichte bijmenging van biobrandstoffen in fossiele 
brandstoffen.

De bijmenging van een bepaald percentage biobrandstoffen in conventionele brandstoffen 
kan een oplossing zijn voor de moeilijkheden in verband met de belastingvrijstelling en 
dient derhalve in de gehele EU te worden toegepast. In het algemeen moet worden 
benadrukt dat tweede generatie biobrandstoffen op lange termijn de voorkeur verdienen.
De oprichting van een technologieplatform inzake biobrandstoffen in samenwerking met 
de industrie moet worden toegejuicht.

Evenwicht tussen binnenlandse productie en invoer

Biobrandstoffen worden verhandeld op de gehele wereldmarkt. Voor de behoeften van de 
EU is een autarkische benadering niet mogelijk. Er moet worden benadrukt dat de 
bevordering van de binnenlandse productie absolute prioriteit moet krijgen.

Teneinde tegen 2010 een hoger marktaandeel voor biobrandstoffen dan 5,75% te bereiken,
kunnen verschillende benaderingen worden gevolgd, namelijk:

1. wijziging van de norm EN 14214, opdat een groter scala aan plantaardige oliën wordt 
toegelaten voor de productie van biodiesel;

2. de marktvoorwaarden voor de invoer van bio-ethanol moeten dusdanig worden 
geformuleerd dat de ontwikkeling van een Europese industrie mogelijk wordt;

3. wijziging van de biobrandstoffenrichtlijn en aanpassing aan de nieuwste stand van 
onderzoek;
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4. de ontwikkelingslanden moeten worden ondersteund (in het kader van de WTO en 
door een Europese technologieoverdracht).

Bovendien moet een herziening plaatsvinden van de normen met betrekking tot de 
brandstofkwaliteit. Daarnaast moeten technische obstakels uit de weg worden geruimd 
(problemen bij oliepijplijnen met mengsels van ethanol en oliebrandstoffen).

Op lange termijn moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat ethanol ertoe 
kan bijdragen de vraag naar diesel in Europa terug te dringen. Dit zou met name ook de 
Europese markt ten goede komen, daar de productiecapaciteiten voor ethanol naar 
verhouding hoger zijn dan die voor biodiesel. Derhalve dient het gebruik van ethanol als 
aanvulling op diesel te worden bevorderd. Dieselmotoren kunnen dusdanig worden 
aangepast zodat het gebruik van 95% ethanol in dergelijke motoren kan worden 
gewaarborgd. Daarvoor is evenwel een herziening van norm EN 14214 nodig.

Er moet worden overwogen of methanol bij de productie van biodiesel kan worden 
vervangen door ethanol. Dit zou door een overeenkomstige wijziging van de genoemde 
norm mogelijk worden.

De Commissie dient een certificeringsprocedure te ontwikkelen om de duurzame 
productie van biobrandstoffen veilig te stellen, ongeacht of deze in de EU geproduceerd of 
ingevoerd worden. Daarnaast dient de Commissie uiterlijk einde 2007 een verslag voor te 
leggen waarin de productie- en exportvoorwaarden voor biobrandstoffen in de 
belangrijkste producerende landen worden geanalyseerd en geëvalueerd. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Door de hervorming werd ook de bevordering van de productie van energiegewassen 
(non-food-gewassen) mogelijk. In de toekomst moet het onderzoek naar dergelijke non-
food-gewassen worden versterkt om een efficiënter gebruik van de beplante arealen te 
waarborgen (gentechnologie). Het verbouwen van grotere hoeveelheden energiegewassen 
kan voor de boeren bijkomende inkomsten opleveren, maar mag niet tot een verdringing 
van de voedsel- en voederproductie leiden. Er moet op regionaal en lokaal niveau worden 
besloten welke energiegewassen geteeld worden.

Middelen uit het Europees landbouwfonds dienen beschikbaar te worden gesteld ter 
bevordering van biomassa voor energiedoeleinden en de in het kader van de 
subsidieregeling voor energiegewassen op 1,5 miljoen ha vastgestelde gewaarborgde 
maximale oppervlakte dient te worden verhoogd.

Bosbouw

Ongeveer 35% van het hout dat jaarlijks in de Europese bossen groeit, wordt niet gebruikt.
Derhalve dient de Commissie het Actieplan Bosbouw zo spoedig mogelijk voor te leggen.

Afval

De kaderrichtlijn inzake afval wordt momenteel aan een herziening onderworpen. De 
bevordering van afvalverwerkings- en recyclingtechnologieën is dringend noodzakelijk. 
Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat het gebruik van voor nuttige toepassing 
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geschikte afvalstoffen als brandstof vergemakkelijkt wordt. Dit geldt ook voor 
bijproducten uit de agroalimentaire productie.

Logistiek

Met de ondersteuning van het programma „Intelligente energie“ werd reeds een begin 
gemaakt met de verbetering van de leveringsketen, met name wat betreft de handel in
pellets en houtsnippers. Op dit gebied moet in de lidstaten echter nog veel gebeuren om op 
lange termijn een functionerende Europese markt te garanderen.

De lidstaten dienen landenspecifieke actieplannen inzake biomassa voor te leggen om 
ervoor te zorgen dat zij alle een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees energiebeleid, namelijk voorzieningszekerheid, 
concurrentievermogen en duurzaamheid.

Financiële steun

De financiële steun van de EU voor biomassa kan in regio’s die steun genieten uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, uit deze fondsen worden verleend. Er is een 
geïntegreerde aanpak nodig die de steunmogelijkheden van de EU optimaal met die van 
de lidstaten koppelt.

Met name de steun voor onderzoek en ontwikkeling moet worden gewaarborgd, opdat 
biomassa op lange termijn beter en efficiënter kan worden gebruikt als brandstof, voor de 
elektriciteitsopwekking, voor verwarming en koeling, in intelligente energienetwerken, op 
het gebied van biowetenschappen en biotechnologie in de zin van non-food-procedures, 
bij bioraffinaderijconcepten en voor de productie van tweede generatie biobrandstoffen.

Conclusie

De bevordering en uitbreiding van het biomassagebruik in de Europese Unie biedt tal van 
mogelijkheden. Toch is biomassa geen wondermiddel dat alle problemen van de 
toekomstige energievoorziening in de EU kan oplossen.

Naast het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden moeten alle andere 
toepassingsvormen mogelijk worden gemaakt. Er is meer dan één manier om een sterker 
gebruik van biomassa en biobrandstoffen te bevorderen. Daarom hebben de EU en de 
lidstaten de taak om via mededinging tot een optimaal gebruik te komen en daarvoor 
uniforme voorwaarden te scheppen.


