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11.1.2018 A8-0392/313 

Amendement  313 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 energie uit hernieuwbare 

bronnen in alle vormen van vervoer 

in 2030 minstens 12 % van het 

eindverbruik van energie in het vervoer in 

die lidstaat bedraagt. Om het streefcijfer 

van 12 % energie uit hernieuwbare 

bronnen in het eindverbruik van energie 

te halen, eisen de lidstaten met ingang 

van 1 januari 2021 van 

brandstofleveranciers dat hun 

brandstoffen een minimumaandeel 

hernieuwbare energie als bedoeld in 

artikel 25 bevatten. 

 Om meegeteld te mogen worden voor het 

bereiken van dit streefcijfer moeten de 

broeikasgasemissiereducties die afkomstig 

zijn van het gebruik van biobrandstoffen 

en biogassen in overeenstemming zijn met 

de in artikel 26, lid 7, vastgelegde criteria 

bij een vergelijking met fossiele 

brandstoffen volgens de methode als 

bedoeld in artikel 28, lid 1. 

 Indien de bijdrage van biobrandstoffen 

die worden geproduceerd uit voedsel- en 

voedergewassen in een lidstaat lager is 

dan 2 % en dus niet voldoende is om het 

verschil te dekken tussen de verplichting 

van de brandstofleverancier en het 

streefcijfer van 12 % voor vervoer, kan die 

lidstaat zijn in artikel 7, lid 1, bedoelde 
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drempel dienovereenkomstig aanpassen 

tot maximaal 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Amendement  314 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 4 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Financiële steun voor elektriciteit uit 

hernieuwbare bronnen 

Steun voor energie uit hernieuwbare 

bronnen 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Amendement  315 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In overeenstemming met de 

staatssteunregels kunnen de lidstaten 

steunregelingen hanteren om het in artikel 

3, lid 1, vastgestelde streefcijfer op 

Unieniveau te halen. Steunregelingen 

voor elektriciteit uit hernieuwbare 

bronnen worden zodanig ontworpen dat 

onnodige verstoringen van de 

elektriciteitsmarkten worden vermeden en 

ervoor wordt gezorgd dat producenten 

rekening houden met het aanbod van en 

de vraag naar elektriciteit, alsook 

mogelijke netbeperkingen. 

1. Overeenkomstig artikel 195 

VWEU en in overeenstemming met de 

artikelen 107 en 108 daarvan kunnen de 

lidstaten steunregelingen hanteren om de in 

artikel 3 vastgestelde streefcijfers op Unie- 

en nationaal niveau te halen of te 

overschrijden. 

 Om geen onnodige verstoringen van de 

grondstoffenmarkten te veroorzaken, 

moeten steunregelingen inzake 

hernieuwbare energie uit biomassa 

zodanig worden ontworpen dat ze niet 

aanzetten tot een oneigenlijk gebruik van 

biomassa waarbij deze in de eerste plaats 

wordt ingezet voor de productie van 

energie wanneer er industriële 

toepassingen of materiaalgebruik 

voorhanden zijn die een grotere 

toegevoegde waarde hebben, hetgeen kan 

betekenen dat er voorrang wordt gegeven 

aan het gebruik van afvalstoffen en 

residuen. De lidstaten moeten rekening 

houden met de beschikbaarheid van 

duurzame biomassa. 
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 Steunregelingen voor elektriciteit uit 

hernieuwbare bronnen zijn marktgericht, 

zodat een verstoring van de 

elektriciteitsmarkten wordt vermeden, en 

zorgen ervoor dat producenten rekening 

houden met het aanbod van en de vraag 

naar elektriciteit, alsook met mogelijke 

systeemintegratiekosten of 

netbeperkingen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Amendement  316 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 7 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 32 vast 

te stellen om de lijst van grondstoffen in de 

delen A en B van bijlage IX te wijzigen 

met het oog op het toevoegen, maar niet 

het schrappen van grondstoffen. Elke 

gedelegeerde handeling is gebaseerd op 

een analyse van de meest recente 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, met inachtneming van de 

beginselen van de afvalhiërarchie zoals 

vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG, in 

overeenstemming met de 

duurzaamheidscriteria van de Unie, waaruit 

kan worden afgeleid dat de betrokken 

grondstof niet leidt tot extra landgebruik en 

waardoor het gebruik van afval- en 

reststoffen wordt bevorderd, waarbij 

significant verstorend effecten op markten 

voor (bij)producten, afvalstoffen of 

residuen worden vermeden, aanzienlijke 

broeikasgasemissiereducties worden 

opgeleverd in vergelijking met fossiele 

brandstoffen, en geen negatieve gevolgen 

voor het milieu en de biodiversiteit dreigen 

te worden veroorzaakt. 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 32 vast 

te stellen om de lijst van grondstoffen in de 

delen A en B van bijlage IX te wijzigen. 

Elke gedelegeerde handeling is gebaseerd 

op een analyse van de meest recente 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, met inachtneming van de 

beginselen van de circulaire economie, de 

afvalhiërarchie zoals vastgelegd in 

Richtlijn 2008/98/EG, in overeenstemming 

met de duurzaamheidscriteria van de Unie, 

waaruit kan worden afgeleid dat de 

betrokken grondstof niet leidt tot extra 

landgebruik en waardoor het gebruik van 

afval- en reststoffen wordt bevorderd, 

waarbij significante verstorende effecten 

op markten voor (bij)producten, 

afvalstoffen of residuen worden vermeden, 

aanzienlijke broeikasgasemissiereducties 

worden opgeleverd in vergelijking met 

fossiele brandstoffen op basis van een 

levenscyclusbeoordeling van emissies, en 

geen negatieve gevolgen voor het milieu en 

de biodiversiteit dreigen te worden 

veroorzaakt. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Amendement  317 

Seán Kelly 

namens de PPE-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, is geproduceerd in 

voormalige met vaste fossiele 

brandstoffen gestookte installaties die zijn 

omgebouwd of geproduceerd is aan de 

hand van hoogrenderende 

elektriciteitstechnologie die voldoet aan 

met de beste beschikbare technieken 

geassocieerde energie-efficiëntieniveaus 

(BBT-GEEN's) als omschreven in 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Amendement  318 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Voor de doeleinden genoemd in lid 

1, onder a), b) en c), kunnen de lidstaten 

aanvullende duurzaamheidseisen voor 

biomassabrandstoffen opleggen. 

Schrappen 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Amendement  319 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 V – deel C – lid 3 – letter a – formule 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

SAVING = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

REDUCTIE = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Motivering 

De voorgestelde formule is wiskundig onjuist. De bestaande formule klopt wiskundig gezien 

wel: de uitkomst van de formule is een dimensieloos aandeel dat een percentage voor 

broeikasgasemissiereductie oplevert, uitgedrukt in verhouding tot 100 %.  

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere amendementen die zijn ingediend 

voor bepalingen die door de Commissie in haar voorstel zijn gewijzigd. Dit amendement is 

noodzakelijk om redenen in verband met de interne logica van de tekst en houdt onlosmakelijk 

verband met andere amendementen. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Amendement  320 

Seán Kelly 

namens de PPE-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 b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) De biomassafractie van gemengd 

stedelijk afval, maar niet gescheiden 

ingezameld huishoudelijk afval waarvoor 

de recyclingstreefcijfers gelden 

overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), 

van Richtlijn 2008/98/EG. 

b) De biomassafractie van stedelijk 

restafval, waarvoor de in Richtlijn 

2008/98/EG vastgestelde verplichtingen 

met betrekking tot gescheiden inzameling 

gelden. 

Or. en 

 

 


