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11.1.2018 A8-0392/296 

Amendement  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

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 26 – lid 5 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen uit 

bosbiomassa die in aanmerking worden 

genomen voor de doeleinden genoemd in 

lid 1, onder a), b) en c), voldoen aan de 

volgende eisen om het risico op het gebruik 

van niet-duurzame bosbiomassa tot een 

minimum te beperken: 

5. De biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen uit 

bosbiomassa die in aanmerking worden 

genomen voor de doeleinden genoemd in 

lid 1, onder a), b) en c), sluiten stronken 

en rondhout uit en voldoen aan de 

volgende eisen om het risico op het gebruik 

van niet-duurzame bosbiomassa tot een 

minimum te beperken: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/297 

Amendement  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

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 26 – lid 8 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elektriciteit uit biomassabrandstoffen die 

wordt geproduceerd in installaties met een 

brandstofcapaciteit van 20 MW of meer, 

wordt alleen in aanmerking genomen voor 

de doeleinden genoemd in lid 1, onder a), 

b) en c) indien zij is geproduceerd aan de 

hand van hoogrenderende-

warmtekrachtkoppelingtechnologie als 

omschreven in artikel 2, lid 34, van 

Richtlijn 2012/27/EU. Voor de toepassing 

van lid 1, onder a) en b), is deze bepaling 

alleen van toepassing op installaties die na 

[3 jaar na de datum van aanneming van 

deze richtlijn] van start gaan. Voor de 

toepassing van lid 1, onder c), laat deze 

bepaling de overheidssteun die wordt 

verleend in het kader van regelingen die 

uiterlijk op [3 jaar na de datum van 

aanneming van deze richtlijn] worden 

goedgekeurd, onverlet. 

Elektriciteit uit biomassabrandstoffen die 

wordt geproduceerd in installaties met een 

brandstofcapaciteit van 20 MW of meer, 

wordt alleen in aanmerking genomen voor 

de doeleinden genoemd in lid 1, onder a), 

b) en c) indien zij is geproduceerd aan de 

hand van hoogrenderende-

warmtekrachtkoppelingtechnologie als 

omschreven in artikel 2, lid 34, van 

Richtlijn 2012/27/EU, of is geproduceerd 

in installaties voor alleen elektriciteit die 

een netto elektrische efficiëntie behalen 

van ten minste 40 % en geen gebruik 

maken van fossiele brandstoffen. Voor de 

toepassing van lid 1, onder a) en b), is deze 

bepaling alleen van toepassing op 

installaties die na [3 jaar na de datum van 

aanneming van deze richtlijn] van start 

gaan. Voor de toepassing van lid 1, 

onder c), laat deze bepaling de 

overheidssteun die wordt verleend in het 

kader van regelingen die uiterlijk op [1 jaar 

na de datum van aanneming van deze 

richtlijn] worden goedgekeurd, onverlet. 

 (Ter vervanging van amendement 250 van 

de bevoegde commissie) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/298 

Amendement  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 

aandeel van energie uit geavanceerde 

biobrandstoffen en andere 

biobrandstoffen en biogassen die worden 

geproduceerd uit in bijlage IX vermelde 

grondstoffen, van hernieuwbare vloeibare 

en gasvormige transportbrandstoffen van 

niet-biologische oorsprong, van 

brandstoffen op basis van gerecycleerde 

koolstof en van hernieuwbare elektriciteit, 

in 2030 in alle vormen van vervoer ten 

minste 12 % bedraagt van het 

eindverbruik van energie in het vervoer in 

die lidstaat. 

 De lidstaten kunnen besluiten om in het 

totale aandeel een bijdrage van maximaal 

2 % op te nemen van brandstoffen die 

voldoen aan de drempel voor de reductie 

van broeikasgassen zoals bedoeld in 

artikel 26, lid 7, met inachtneming van de 

gemiddelde geraamde emissies van 

grondstoffen voor biobrandstoffen en 

vloeibare biomassa ten gevolge van 

indirecte verandering in het landgebruik 

als vastgesteld in deel A van bijlage VIII, 

of die zijn gecertificeerd als 

biobrandstoffen en vloeibare biomassa 

met een laag risico op indirecte 

veranderingen in het landgebruik. 

 (Ter vervanging van amendement 110 van 

de bevoegde commissie) 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Amendement  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 25 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met ingang van 1 januari 2021 eisen de 

lidstaten dat de totale hoeveelheid 

transportbrandstoffen die 

brandstofleveranciers tijdens een 

kalenderjaar leveren voor consumptie of 

gebruik op de markt, een minimumaandeel 

bevat van energie uit geavanceerde 

biobrandstoffen en andere biobrandstoffen 

en biogassen die worden geproduceerd uit 

in bijlage IX vermelde grondstoffen, van 

hernieuwbare vloeibare en gasvormige 

transportbrandstoffen van niet-biologische 

oorsprong en van hernieuwbare 

elektriciteit. 

Om bij te dragen aan de in artikel 3 

bedoelde streefcijfers op Unie- en 

nationaal niveau inzake het eindverbruik 

van energie uit hernieuwbare bronnen 
eisen de lidstaten met ingang van 

1 januari 2021 dat de totale hoeveelheid 

transportbrandstoffen die 

brandstofleveranciers tijdens een 

kalenderjaar leveren voor consumptie of 

gebruik op de markt, een minimumaandeel 

bevat van energie uit geavanceerde 

biobrandstoffen en andere biobrandstoffen 

en biogassen die worden geproduceerd uit 

in bijlage IX vermelde grondstoffen, van 

hernieuwbare vloeibare en gasvormige 

transportbrandstoffen van niet-biologische 

oorsprong, van brandstoffen op basis van 

gerecycleerde koolstof en van 

hernieuwbare elektriciteit. 

 (Ter vervanging van amendement 216 van 

de bevoegde commissie) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/300 

Amendement  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 25 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het minimumaandeel zal in 2021 ten 

minste 1,5 % bedragen en stijgen tot 

minstens 6,8 % in 2030, waarbij de in 

deel B van bijlage X uitgezette koers wordt 

gevolgd. Binnen dit totale aandeel zijn 

geavanceerde biobrandstoffen en biogassen 

die worden geproduceerd uit in bijlage IX 

vermelde grondstoffen, per 1 januari 2021 

goed voor minstens 0,5 % van de 

transportbrandstoffen die worden geleverd 

voor consumptie of gebruik op de markt en 

uiterlijk in 2030 voor minstens 3,6 %, 

waarbij de in deel C van bijlage X 

uitgezette koers wordt gevolgd. 

Het minimumaandeel zal in 2021 ten 

minste 1,5 % bedragen en stijgen tot 

minstens 12 % in 2030, waarbij de in 

deel B van bijlage X uitgezette koers wordt 

gevolgd. Binnen dit totale aandeel zijn 

geavanceerde biobrandstoffen en biogassen 

die worden geproduceerd uit in bijlage IX 

vermelde grondstoffen, per 1 januari 2021 

goed voor minstens 0,5 % van de 

transportbrandstoffen die worden geleverd 

voor consumptie of gebruik op de markt en 

uiterlijk in 2030 voor minstens 3,6 %, 

waarbij de in deel C van bijlage X 

uitgezette koers wordt gevolgd. 

De lidstaten kunnen besluiten om in het 

totale aandeel een bijdrage van maximaal 

2 % op te nemen van brandstoffen die 

voldoen aan de drempel voor de reductie 

van broeikasgassen zoals bedoeld in 

artikel 26, lid 7, met inachtneming van de 

gemiddelde geraamde emissies van 

grondstoffen voor biobrandstoffen en 

vloeibare biomassa ten gevolge van 

indirecte verandering in het landgebruik 

als vastgesteld in deel A van bijlage VIII, 

of die zijn gecertificeerd als 

biobrandstoffen en vloeibare biomassa 

met een laag risico op indirecte 

veranderingen in het landgebruik. 

 (Ter vervanging van amendement 217 van 

de bevoegde commissie) 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Amendement  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 25 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het minimumaandeel van de voor de 

luchtvaart geleverde energie uit 

hernieuwbare bronnen volgt de in deel C 

van bijlage X uitgezette koers. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Amendement  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 25 – lid 1 – alinea 4 – letter b – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor de berekening van aan 

wegvoertuigen geleverde hernieuwbare 

elektriciteit wordt alleen rekening 

gehouden met de elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen die aan 

speciale oplaadpunten wordt verbruikt, en 

deze wordt geacht vijfmaal de energie-

inhoud van de input te zijn. 

Or. en 

Motivering 

Slechts 20 % van de door elektrische voertuigen verbruikte elektriciteit wordt opgeladen aan speciale 

oplaadpunten. Om ervoor te zorgen dat deze richtlijn aanzet tot een elektrificatie van het wegvervoer, 

waar de verkoop van elektrische voertuigen beperkt blijft door de perceptie bij de consument dat de 

oplaadinfrastructuur ontbreekt, moet elektriciteit die wordt gebruikt voor wegvoertuigen worden 

gecrediteerd aan speciale oplaadpunten aan de hand van een multiplicator die het totale 

elektriciteitsverbruik door elektrische voertuigen weerspiegelt, zonder dit verbruik te overschatten. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Amendement  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 

Bijlage IX – Deel A – letter h 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) Tallolie en talloliepek. (h) Talloliepek. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Amendement  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 

Bijlage IX – Deel A – letter q 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(q) Ander lignocellulosisch materiaal 

als omschreven in artikel 2, tweede alinea, 

onder r), met uitzondering van voor 

verzaging geschikte stammen of blokken 

en fineer. 

(q) Ander lignocellulosisch materiaal 

als omschreven in artikel 2, tweede alinea, 

onder r), met uitzondering van voor 

verzaging geschikte stammen of blokken, 

fineer en industrieel pulphout. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de duurzaamheidscriteria van artikel 26. 

 


