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10.1.2018 A8-0392/286 

Amendement  286 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 63 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (63 bis) Geavanceerde 

biobrandstoffen zullen naar verwachting 

een belangrijke rol spelen bij het 

verminderen van de broeikasgasemissies 

van de luchtvaart, en daarom moet aan de 

vermengingsverplichting ook specifiek 

worden voldaan met betrekking tot aan de 

luchtvaartsector geleverde brandstoffen. 

Op het niveau van de Unie en de lidstaten 

moet beleid worden ontwikkeld ter 

aanmoediging van operationele 

maatregelen om brandstof te besparen in 

de scheepvaart, samen met inspanningen 

op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling om door wind- en zonne-

energie aangedreven zeevervoer te doen 

toenemen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Amendement  287 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 68 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (68 bis) De synergie tussen de 

circulaire economie, de bio-economie en 

de bevordering van hernieuwbare energie 

moet verder worden benadrukt, teneinde 

het meest waardevolle gebruik van 

grondstoffen en het beste milieuresultaat 

te garanderen. In de beleidsmaatregelen 

die de Unie en de lidstaten aannemen om 

de productie van energie uit hernieuwbare 

bronnen te ondersteunen, moet altijd 

rekening worden gehouden met het 

beginsel van hulpbronnenefficiëntie en 

optimaal gebruik van biomassa. 

Or. en 

Motivering 

De richtlijn hernieuwbare energie moet overeenstemmen met de beginselen van de circulaire 

economie en de bio-economie en moet de markt voor secundaire grondstoffen bevorderen. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Amendement  288 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "energie uit hernieuwbare 

bronnen": energie uit hernieuwbare niet-

fossiele bronnen, namelijk wind-, zonne-

 (thermische zonne-energie en 

fotovoltaïsche energie) en, geothermische 

energie, omgevingswarmte, 

getijdenenergie, golfslagenergie en andere 

energie uit de oceanen, waterkracht, 

biomassa, stortgas, gas van 

rioolzuiveringsinstallaties en biogassen; 

a) "energie uit hernieuwbare 

bronnen": energie uit hernieuwbare niet-

fossiele bronnen, namelijk wind-, zonne- 

(thermische zonne-energie en 

fotovoltaïsche energie), en geothermische 

energie, omgevingsenergie, 

getijdenenergie, golfslagenergie en andere 

energie uit de oceanen, waterkracht, 

biomassa, biomethaan, stortgas, gas van 

rioolzuiveringsinstallaties en biogassen; 

Or. en 

Motivering 

Biomethaan moet worden toegevoegd aan de hoofddefinitie van energie uit hernieuwbare 

bronnen. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Amendement  289 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) "biomassa": de biologisch 

afbreekbare fractie van producten, 

afvalstoffen en residuen van biologische 

oorsprong uit de landbouw, met inbegrip 

van plantaardige en dierlijke stoffen, de 

bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 

met inbegrip van de visserij en de 

aquacultuur, alsmede de biologisch 

afbreekbare fractie van afval, met inbegrip 

van industrieel en huishoudelijk afval van 

biologische oorsprong; 

c) "biomassa": de biologisch afbreekbare 

fractie van producten, afvalstoffen en 

residuen van biologische oorsprong uit de 

landbouw – met inbegrip van plantaardige 

en dierlijke stoffen, de bosbouw en 

aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip 

van de visserij en de aquacultuur, maar 

met uitzondering van turf en materiaal 

dat zich in geologische formaties bevindt 

en/of is gefossiliseerd – alsmede de 

biologisch afbreekbare fractie van afval, 

met inbegrip van industrieel, commercieel 

en huishoudelijk afval van biologische 

oorsprong, en bacteriën; 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat turf en ander materiaal dat zich in geologische formaties 

bevindt en/of is gefossiliseerd, uitgesloten is. Bacteriën zijn een vorm van hernieuwbare 

biomassa die groeien met of zonder fotosynthese. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Amendement  290 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter g 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) "biobrandstof": vloeibare brandstof 

voor vervoer die geproduceerd is uit 

biomassa; 

g) "biobrandstof": vloeibare of 

gasvormige brandstof voor vervoer die 

geproduceerd is uit of door biomassa; 

Or. en 

Motivering 

De definitie van biobrandstof moet zowel vloeibare als gasvormige biobrandstoffen omvatten. 

Biomassa kan optreden als de biologische katalysator waardoor rechtstreeks brandstoffen 

worden geproduceerd als product van biomassagroei. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Amendement  291 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter s 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

s) "hernieuwbare vloeibare of 

gasvormige transportbrandstoffen van niet-

biologische oorsprong": andere vloeibare 

of gasvormige brandstoffen dan 

biobrandstoffen, waarvan de energie-

inhoud afkomstig is van andere 

hernieuwbare energiebronnen dan 

biomassa en die in de vervoersector 

worden gebruikt; 

s) "hernieuwbare vloeibare of 

gasvormige transportbrandstoffen van niet-

biologische oorsprong": andere vloeibare 

of gasvormige brandstoffen die in de 

vervoersector worden gebruikt dan 

biobrandstoffen, waarvan de energie-

inhoud afkomstig is van andere 

hernieuwbare energiebronnen dan 

biomassa, waarbij eventuele 

koolstofgrondstoffen afkomstig zijn uit de 

omgevingslucht; 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling dient niet van toepassing te zijn op industriële koolstofafvang en het 

hergebruik van grondstoffen omdat de koolstof niet permanent zou zijn. De wijziging van de 

definitie van hernieuwbare vloeibare of gasvormige transportbrandstoffen van niet-

biologische oorsprong houdt verband met artikel 25 waar het kan worden meegeteld voor de 

nieuwe vermengingsverplichting. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Amendement  292 

Adina-Ioana Vălean 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter ee 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ee) "geavanceerde biobrandstoffen": 

brandstoffen die worden geproduceerd uit 

in bijlage IX, deel A, vermelde 

grondstoffen; 

ee) "geavanceerde biobrandstoffen": 

brandstoffen die worden geproduceerd uit 

in bijlage IX, deel A, vermelde 

afvalstoffen en reststoffen als grondstof 

die in overeenstemming zijn met het 

beginsel van de afvalhiërarchie en 

waarbij aan de hand van een regionale 

analyse geen significante 

verplaatsingseffecten of significante 

verstorende effecten op de markten voor 

producten, afvalstoffen of reststoffen 

worden vastgesteld; 

Or. en 

 

 


