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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een nieuwe regeling en een nieuwe definitie voor het begrip biobrandstof. Hij 
stelt dat er tot dusver geen rekening is gehouden met de duurzaamheid en de milieugevolgen van 
biobrandstoffen. In verband met de verplichte bijmenging van biobrandstof wijst hij op de 
ontbossing en het verlies aan biodiversiteit die het gevolg is van de productie van biobrandstof. 
Hij is van opvatting dat brandstoffen alleen biologisch genoemd zouden mogen worden als zij 
geringere milieugevolgen hebben dan conventionele brandstoffen. Brandstoffen die 
geproduceerd worden uit speciaal daarvoor aangeplante bossen en methaan uit natuurlijke 
bronnen zijn volgens hem wel echte biobrandstoffen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener pleit voor een nieuwe regeling voor het begrip biobrandstof. Hij stelt dat er tot dusver 
geen rekening is gehouden met de duurzaamheid en de milieugevolgen van biobrandstoffen. Hij 
wijst op de ontbossing en het verlies aan biodiversiteit die het gevolg is van de productie van 
biobrandstof. Bovendien pleit hij voor een nieuwe definitie van het begrip "biobrandstof", omdat 
biobrandstoffen (d.w.z. vloeibare, uit biomassa gewonnen brandstoffen) volgens hem alleen 
"biobrandstoffen" genoemd zouden mogen worden, indien ze hun totale ecologische voetafdruk 
("biologischer Rucksack") kleiner is dan die van conventionele brandstoffen. 
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Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

In de EU-wetgeving wordt "biobrandstof" gedefinieerd als "vloeibare of gasvormige brandstof 
voor vervoer die gewonnen is uit biomassa". Deze definitie heeft uitsluitend betrekking op de 
biologische oorsprong van de brandstof en is op zichzelf niet bedoeld als een waardeoordeel over 
de voordelen voor het milieu (of andere voordelen) van de desbetreffende brandstoffen. De 
Commissie is het er niet mee eens dat biobrandstoffen per definitie slechts "goed" of "beter" dan 
conventionele brandstoffen kunnen zijn. Integendeel, de productie van biobrandstoffen kan 
aanzienlijke milieugevolgen hebben. Daarom heeft de EU, door middel van de richtlijn voor 
hernieuwbare energie en de richtlijn voor de kwaliteit van brandstof, duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen opgesteld1. 

Deze criteria hebben betrekking op de minimale broeikasgasreducties in vergelijking met 
fossiele brandstoffen, op het behoud van land met grote koolstofvoorraden (met inbegrip van 
permanent beboste gebieden) en op land met een grote biodiversiteit. Brandstoffen die worden 
gerekend tot de brandstoffen die aan de eisen in bovengenoemde richtlijnen voldoen, moeten 
ongeacht of de grondstoffen hiervan in of buiten het grondgebied van de EU zijn bewerkt, aan de 
duurzaamheidscriteria voldoen om mee te tellen voor het halen van de doelstellingen van die 
richtlijnen of in aanmerking te kunnen komen voor steunregelingen voor biobrandstoffen van de 
lidstaten. 

Bovendien wordt in de richtlijn voor hernieuwbare energie vooral steun verleend aan 
biobrandstoffen die zijn vervaardigd van afval, residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosehoudend materiaal, door de eis dat deze ten opzichte van andere biobrandstoffen 
dubbel tellen met betrekking tot de doelstelling van de richtlijn voor een aandeel van 10% 
hernieuwbare energie in het vervoer en de verplichtingen op het gebied van hernieuwbare 
energie die de lidstaten aan marktdeelnemers opleggen. 

Verder heeft de Commissie, zoals in de richtlijn voor hernieuwbare energie en de richtlijn voor 
de kwaliteit van brandstof wordt verlangd, op 22 december 2010 een verslag aangenomen inzake 
indirecte veranderingen in landgebruik in verband met biobrandstoffen en vloeibare biomassa2, 
waarin onder andere wordt verwezen naar onderzoek naar de mondiale broeikasgaseffecten en 
waarin wordt beschreven hoe de Europese Commissie dit onderwerp aanpakt. De Commissie is 
momenteel bezig met de afronding van haar effectbeoordeling van een mogelijk wetsvoorstel tot 
wijziging van de richtlijn voor hernieuwbare energie en de richtlijn voor de kwaliteit van 
brandstof met het oog op indirecte veranderingen in landgebruik.

Conclusie

Indiener schijnt niet op de hoogte te zijn van het nieuwe wettelijk kader dat op EU-niveau op het 
gebied van duurzaamheid van biobrandstoffen al voorhanden is. Dit komt misschien doordat de 
termijn voor omzetting van deze wetgeving door de lidstaten 5 december 2010 was en het 

                                               
1 Richtlijn 2009/28/EG van het Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, 
voor de EER relevante tekst, PB L 140 van 5.6.2009; Richtlijn 2009/30/EG van het Parlement en de Raad van 
23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en 
gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot 
wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen 
gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG, PB L 140, van 5.6.2009.
2 COM(2010)0811, beschikbaar via http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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verzoekschrift slechts één dag later is ingediend, zodat de effecten van het nieuwe EU-kader 
voor indiener wellicht nog niet zichtbaar waren. De Commissie is het er niet mee eens dat de 
term "biobrandstof" slechts gebruikt zou mogen worden voor brandstoffen die op een of andere 
manier beter zijn dan conventionele alternatieven. Een dergelijke benadering zou in strijd zijn 
met de bestaande wetgeving en conventionele terminologie, en zou een leemte in de definities 
overlaten.


