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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor Europese wetgeving tot afschaffing van het toevoegen van 
voedingsmiddelen aan brandstoffen voor motorvoertuigen (bio-ethanol, enz.), dan wel ten 
minste tot verplichte vermelding van het exacte percentage toegevoegde plantaardige 
voedingsmiddelen. Momenteel wordt alleen een "tot maximaal"-vermelding gebruikt. 
Indiener stelt dat de toevoeging van voedingsmiddelen ecologisch, economisch en ethisch niet 
verantwoord is. Hij bepleit de beschikbaarstelling van ten minste een voedingsmiddelloze 
brandstof voor mensen die niet wensen mee te werken aan het gebruik van voedingsmiddelen 
voor energie. Volgens hem zijn er betere en efficiëntere methodes om brandstoffen te maken, 
bijvoorbeeld met behulp van zonnecellen en windenergie. Indiener vraagt zich voorts af wat 
het beleid van de EU is met betrekking tot de bestrijding van honger als gevolg van de 
stijgende prijzen van voedingsmiddelen en de verschraling van de soortenrijkdom vanwege 
veranderingen in het gebruik van landbouwgronden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Het Europees Parlement en de Raad hebben in april 2009 een richtlijn aangenomen ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ("richtlijn hernieuwbare 
energie") als onderdeel van het klimaat- en energiepakket van de EU, dat tot doel heeft de 
klimaatverandering te bestrijden en de energiezekerheid van de EU te verhogen, 
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technologische ontwikkeling en innovatie te bevorderen, en mogelijkheden te bieden voor 
werkgelegenheid en regionale ontwikkeling, met name in plattelandsgebieden en afgelegen 
regio's. De richtlijn omvat, naast een algemeen streefcijfer van 20% voor het aandeel aan 
hernieuwbare energie tegen 2020, een doelstelling van 10% voor elke lidstaat voor het 
aandeel aan energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer tegen 20201.

De tenuitvoerlegging van de richtlijn, met inbegrip van het ontwerp van de steunstelsels ter 
bevordering van de ontwikkeling van hernieuwbare energie, behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten. Volgens de nationale actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen die de lidstaten hebben ingediend overeenkomstig de richtlijn, zijn ze 
voornemens ongeveer 8,5% biobrandstoffen van de eerste generatie te gebruiken, 1% 
biobrandstoffen van de tweede generatie en 1% hernieuwbare elektriciteit. Hernieuwbare 
elektriciteit zal vooral worden gebruikt voor spoorwegen, en niet voor voertuigen.

De richtlijn hernieuwbare energie voorziet in een duidelijk regelgevingskader voor de 
duurzaamheid van biobrandstoffen dat moet worden toegepast in alle EU-lidstaten. Identieke 
bepalingen zijn eveneens opgenomen in de richtlijn betreffende brandstofkwaliteit, waarin 
minimumvoorschriften zijn opgenomen voor brandstoffen omwille van aan gezondheid en 
milieu gerelateerde redenen, alsook streefcijfers voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van brandstoffen2.

De EU-regeling voor duurzame biobrandstoffen is het meest omvattende en geavanceerde 
systeem dat vandaag wordt gebruikt in de wereld, en is zowel van toepassing op in de EU 
geproduceerde als ingevoerde biobrandstoffen. De duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen van de EU vereisen dat de biobrandstoffen een minimale hoeveelheid 
broeikasgassen moeten besparen in vergelijking met fossiele brandstoffen. Bovendien gelden 
er beperkingen met betrekking tot het landgebruik voor het verbouwen van biobrandstoffen. 
Deze zijn hoofdzakelijk gericht op het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van 
koolstofrijke bodems. De toepassing van deze criteria wordt gehandhaafd door de lidstaten 
waar de biobrandstoffen worden gebruikt. Een aantal milieugerelateerde en sociale kwesties 
met betrekking tot de productie van biobrandstoffen, met inbegrip van aspecten met 
betrekking tot voedselzekerheid en het gebruik van water, land en bodem, worden bovendien 
aangepakt door middel van vrijwillige certificeringsregelingen voor biobrandstoffen en 
toezichts- en rapportageverplichtingen.

Artikel 17, lid 7, van de richtlijn hernieuwbare energie verplicht de Commissie om de twee 
jaar verslag uit te brengen bij het Europees Parlement en de Raad over de impact op sociale 
duurzaamheid in de Unie en in derde landen van een toegenomen vraag naar biobrandstoffen, 
over de gevolgen van het biobrandstoffenbeleid van de Unie op de beschikbaarheid van 
voedingsmiddelen aan betaalbare prijzen en over bredere ontwikkelingskwesties. Het eerste 
tweejaarlijkse verslag van de Commissie zal vóór eind 2012 worden gepubliceerd. Het verslag 
zal openbaar worden gemaakt op de website van de Commissie die is toegewijd aan 
hernieuwbare energie: http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

                                               
1 Richtlijn 2009/28/EG.
2 Richtlijn 2009/30/EG.
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Op het niveau van de EU wordt voorzien in steunverlening door zowel juridische als 
financiële stimulansen voor de facilitering van de ontwikkeling en invoering van 
technologieën voor de grootschalige productie van geavanceerde biobrandstoffen uit niet voor 
voeding bestemde gewassen, alsook van technologieën voor de vervoersector die (minstens 
gedeeltelijk) gebruikmaken van andere bronnen van hernieuwbare energie, zoals elektrische 
auto's en auto's die waterstof of biomethaan gebruiken. De Commissie verwacht dat de eerste 
commerciële installaties voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen uit niet voor 
voeding bestemde gewassen tegen 2020 tot 4% van de energie die nodig is voor vervoer in de 
EU zullen leveren1.

De Commissie neemt de bezorgdheden van de consumenten over de kwaliteit en de 
transparantie van de informatie betreffende brandstoffen voor vervoer ernstig. De 
voornoemde richtlijn betreffende brandstofkwaliteit verplicht de lidstaten te zorgen voor de 
levering van passende informatie aan consumenten betreffende de hoeveelheid biobrandstof 
in benzine en biodiesel. In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel is momenteel in 
de Europese regelgeving echter niet in detail vastgesteld hoe deze bepaling dient te worden 
uitgevoerd. De uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. In 2012 heeft 
de Commissie een dialoog opgestart met de belanghebbenden over manieren om de 
etikettering van brandstof aan de pomp te verbeteren.

Conclusie
De Commissie is van mening dat biobrandstoffen een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
de EU-doelstellingen op het vlak van klimaat en energie voor 2020, indien alle kwesties met 
betrekking tot duurzaamheid correct worden aangepakt. Sociale en milieugerelateerde 
kwesties met betrekking tot de productie van biobrandstoffen worden aangepakt in de EU-
wetgeving. Op EU-niveau wordt voorzien in steun voor de ontwikkeling en invoering van 
geavanceerde biobrandstoffen en alternatieve brandstoffen voor vervoer.
De richtlijn betreffende brandstofkwaliteit verplicht de lidstaten te zorgen voor de levering 
van passende informatie aan consumenten betreffende de hoeveelheid biobrandstof in benzine 
en biodiesel. De toepassing van deze bepaling valt onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten.
Momenteel bestaan er binnen de EU geen geharmoniseerde normen voor de etikettering van 
brandstoffen voor wegvervoer die aan de pomp worden aangeboden. In 2012 heeft de 
Commissie een dialoog opgestart met de belanghebbenden over manieren om de etikettering 
van brandstof aan de pomp te verbeteren.

Gelet op het bovenstaande is de Commissie van mening dat de bezorgdheden van de indiener 
op een passende manier worden aangepakt in de regelgeving en het beleid van de EU.

                                               
1 Mededeling "Hernieuwbare energie: een belangrijke speler op de Europese energiemarkt" (COM(2012)271
def.).


