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Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-004884/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Ville Niinistö (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Alviina Alametsä 
(Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pär 
Holmgren (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. 
Dalunde (Verts/ALE)

Betreft: Betreft: Er mag geen staatssteun worden gebruikt om de Estse olieschalie-industrie met 
bijstook van biomassa te subsidiëren 

De Estse regering stelt voor de Wet inzake de elektriciteitsmarkt te wijzigen, zodat een veilingsysteem 
voor hernieuwbare energie kan worden goedgekeurd, waardoor in de praktijk slechts één 
staatsbedrijf, Eesti Energia, in aanmerking zal komen om een mengsel van hout en olieschalie in zijn 
energiecentrales te verbranden. Dit druist in tegen artikel 4 van Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn 
hernieuwbare energie) en de richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 
2014-2020.

Deze voorgestelde wijziging is onverenigbaar met de EU-staatssteunregels en -doelstellingen, om de 
volgende redenen:

Er bestaat bezorgdheid over de gevolgen voor de interne markt en het concurrentievermogen, 
aangezien de steun zonder een concurrerende veilingprocedure zou worden verleend, op een manier 
die niet technologieneutraal is. De Estse minister van Economische Zaken en Infrastructuur, Taavi 
Aas, heeft verklaard dat de staatssteun voor het bijstoken van biomassa moet dienen om de 
olieschalie-installaties winstgevender te maken (d.w.z. meer fossiele brandstoffen te verbranden). 
Ook in de toelichting bij het voorstel wordt dit bevestigd.

Er werd niet onderzocht of de maatregel kostenefficiënt is om de doelstelling van gemeenschappelijk 
belang te bereiken (namelijk de productie van hernieuwbare energie en bijgevolg de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen). De kosten in verband met zowel biomassa als olieschalie (d.w.z. 
broeikasgasimpact, luchtverontreiniging en biodiversiteitsverlies) zijn niet in aanmerking genomen en 
kunnen langetermijngevolgen hebben voor de bossen en de koolstofbalans in Estland.

1. Is de Commissie voornemens een diepgaand onderzoek in te stellen voordat deze staatssteun 
wordt goedgekeurd, om mogelijke inbreuken op de regels en doelstellingen inzake staatssteun te 
voorkomen?

Ondersteuner1

1 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Jutta Paulus (Verts/ALE)


