
 

AM\1143268NL.docx  PE614.327v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0392/321 

Amendement  321 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-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 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

nationaal beleid, met inbegrip van 

steunregelingen, aansluit bij de 

beginselen van de afvalhiërarchie als 

vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG en geen 

aanzienlijke verstoringen van de markten 

voor (bij)producten, afvalstoffen en 

residuen veroorzaakt. De lidstaten 

evalueren daartoe regelmatig hun 

nationaal beleid en geven voor elke 

afwĳking een rechtvaardiging in de 

krachtens artikel 18, onder c), van 

Verordening [governance] vereiste 

verslagen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Amendement  322 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-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. 
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 
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naar elektriciteit, alsook met mogelijke 

systeemintegratiekosten of 
netbeperkingen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/323 

Amendement  323 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-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 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen die vervaardigd zijn 

uit niet van landbouw, aquacultuur, visserij 

of bosbouw afkomstige afvalstoffen en 

residuen hoeven, om in aanmerking te 

worden genomen voor de doeleinden 

genoemd onder a), b) en c) van dit lid 

alleen te voldoen aan de criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie van lid 7. Deze 

bepaling is ook van toepassing op 

afvalstoffen en residuen die in een product 

zijn verwerkt alvorens zij verder worden 

verwerkt in biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen. 

Biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen die vervaardigd zijn 

uit niet van landbouw, aquacultuur, visserij 

of bosbouw afkomstige afvalstoffen en 

residuen hoeven, om in aanmerking te 

worden genomen voor de doeleinden 

genoemd onder a), b) en c) van dit lid 

alleen te voldoen aan de criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie van lid 7. Bij 

de productie ervan uit afvalstoffen en 

residuen die onder Richtlijn 2008/98/EG 

vallen, wordt evenwel het beginsel van de 

afvalhiërarchie als vastgesteld in 

Richtlijn 2008/98/EG in acht genomen. 
Deze bepaling is ook van toepassing op 

afvalstoffen en residuen die in een product 

zijn verwerkt alvorens zij verder worden 

verwerkt in biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen. 

Or. en 

 


