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11.1.2018 A8-0392/337 

Amendement  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Bijgevolg is het passend om op 

Unieniveau een bindend streefcijfer van ten 

minste 27 % voor het aandeel 

hernieuwbare energie vast te stellen. De 

lidstaten moeten bepalen hoe zij in het 

kader van hun geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen zullen 

bijdragen tot de verwezenlijking van dit 

streefdoel door middel van de in 

Verordening [governance] vastgestelde 

governanceprocedure. 

(7) Bijgevolg is het passend om op 

Unieniveau een bindend streefcijfer van ten 

minste 45 % voor het aandeel 

hernieuwbare energie vast te stellen en dat 

vergezeld te doen gaan van nationale 

bindende streefcijfers. Nationale bindende 

streefcijfers houden een billijke en 

adequate toewijzing in. Dit dient te 

gebeuren door de vereiste totale toename 

van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen tussen de lidstaten 

te verdelen op grond van een gelijke 

toename in het aandeel van elke lidstaat, 

gewogen volgens hun bbp, dat zodanig 

gemoduleerd wordt dat de vertrekpunten 

van elke lidstaat worden weerspiegeld, en 

door de berekeningen te baseren op het 

bruto-eindverbruik van energie, waarbij 

rekening moet worden gehouden met de 

in het verleden door de lidstaten verrichte 

inspanningen met betrekking tot het 

gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen. De lidstaten moeten in het kader 

van hun geïntegreerde nationale energie- 

en klimaatplannen beschrijven welke 

bestaande en geplande beleidsinitiatieven 

en maatregelen zij nemen ter 
verwezenlijking van hun nationaal 

bindend streefcijfer door middel van de in 

Verordening [governance] vastgestelde 
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governanceprocedure. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Amendement  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 

het bevorderen van energie uit hernieuwbare 

bronnen. Voorts wordt een bindend 

streefcijfer op Unieniveau vastgesteld voor 

het totale aandeel van energie uit 

hernieuwbare bronnen in het bruto-

eindverbruik van energie in 2030. Zij stelt 

ook regels vast voor financiële steun aan uit 

hernieuwbare bronnen opgewekte 

elektriciteit en aan het gebruik van 

hernieuwbare energie in de verwarmings- en 

koelings- en vervoersectoren, regionale 

samenwerking tussen lidstaten onderling en 

met derde landen, garanties van oorsprong, 

administratieve procedures en voorlichting 

en opleiding. Zij stelt duurzaamheidscriteria 

en criteria inzake broeikasgasemissiereductie 

vast voor biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen. 

In deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 

het bevorderen van energie uit 

hernieuwbare bronnen. Voorts wordt een 

bindend minimumstreefcijfer op 

Unieniveau vastgesteld voor het totale 

aandeel van energie uit hernieuwbare 

bronnen in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030. Dat streefcijfer van de 

Unie moet gezamenlijk worden 

verwezenlijkt door de lidstaten middels 

bindende nationale streefcijfers. Zij stelt 

ook regels vast voor financiële steun aan 

uit hernieuwbare bronnen opgewekte 

elektriciteit, de consumptie van 

zelfgeproduceerde hernieuwbare 

elektriciteit, hernieuwbare-

energiegemeenschappen, en het gebruik 

van hernieuwbare energie in de 

verwarmings- en koelings- en 

vervoersectoren, grensoverschrijdende en 

regionale samenwerking tussen lidstaten 

onderling en met derde landen via 

statistische overdrachten tussen lidstaten, 

gezamenlijke projecten, gezamenlijke en 

openbare aanbestedingen en gezamenlijke 

steunregelingen, garanties van oorsprong, 

administratieve procedures en voorlichting 

en opleiding, en toegang tot en beheer van 
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de netwerken en verwarmings- en 

koelingsinfrastructuur voor energie uit 

hernieuwbare bronnen. Zij stelt 

duurzaamheidscriteria en criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie vast voor 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen. 

Or. en 



 

AM\1143296NL.docx  PE614.327v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.1.2018 A8-0392/339 

Amendement  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen er samen voor dat het 

aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 

het bruto-eindverbruik van energie in de 

Unie in 2030 minstens 27 % bedraagt. 

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn 

aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen, berekend in overeenstemming 

met deze richtlijn, in het bruto-

eindverbruik van energie in 2030 

minstens gelijk is aan zijn nationaal 

algemeen streefcijfer voor het aandeel 

energie uit hernieuwbare bronnen voor 

dat jaar, zoals uiteengezet in de vierde 

kolom van de tabel in bijlage I, deel A. 

Zulke bindende nationale streefcijfers 

stemmen overeen met het bindend 

streefcijfer op Unieniveau van een aandeel 

energie uit hernieuwbare bronnen van 

minstens 45 % in het bruto-eindverbruik 

van energie in de Unie in 2030. De 

lidstaten nemen maatregelen die effectief 

bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat hun 

aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen gelijk is aan of groter is dan het 

aandeel in het in deel A bis van bijlage I 

uitgezette traject. Die maatregelen worden 

opgenomen in de geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen en aan de 

Commissie meegedeeld overeenkomstig 

Verordening ... [betreffende de 

governance van de energie-unie]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Amendement  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In afwijking van lid 1 zorgen de 

lidstaten ervoor dat er tegen 2021 geen 

financiële steun wordt verleend voor 

energieopwekking uit de verbranding van 

stedelijk afval, noch voor meeverbranding 

in cementovens. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is nodig om tegenstrijdigheden met de afvalhiërarchie en de belemmering 

van de overgang naar meer duurzame afvalbeheersystemen en een circulaire economie te 

voorkomen. De financiële prikkels die worden verstrekt voor uit stedelijk afval opgewekte 

energie verstoren de afvalmarkt door het verhoudingsgewijs goedkoper te maken om energie 

terug te winnen uit afval dan om het te voorkomen of te recyclen. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Amendement  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. Steunregelingen voor elektriciteit 

uit biomassabronnen worden zodanig 

ontworpen dat verstoringen van de 

materiaalmarkten worden vermeden. 

Or. en 

Motivering 

Hernieuwbare-energietechnologie op basis van biomassa, met name houtachtige biomassa, 

kan concurrerend zijn met ander gebruik van dezelfde grondstof. Er dient op dit risico van 

concurrentie te worden gewezen en een steunregeling dient voorrang te verlenen aan 

hergebruik van materiaal boven terugwinning van energie. Overheidsinstanties moeten 

waarborgen dat de grondstof op de meest efficiënte manier wordt gebruikt, vanuit zowel 

economisch als ecologisch oogpunt, en cascadering van biomassa aanmoedigen. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Amendement  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het berekenen van het bruto-

eindverbruik van energie uit hernieuwbare 

energiebronnen in een lidstaat bedraagt de 

bijdrage van biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa, alsook van in het vervoer 

verbruikte biomassabrandstoffen, indien 

geproduceerd uit voedsel- of 

voedergewassen, niet meer dan 7 % van 

het eindverbruik van energie in het vervoer 

over de weg of per spoor in die lidstaat. 

Deze drempel wordt in 2030 verlaagd tot 

3,8 % volgens het in deel A van bijlage X 

vastgestelde traject. De lidstaten kunnen 

een lagere drempel vaststellen en een 

onderscheid maken tussen verschillende 

soorten biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen die 

worden geproduceerd uit voedsel- of 

voedergewassen, bijvoorbeeld door een 

lagere drempel vast te stellen voor de 

bijdrage van uit oliegewassen 

geproduceerde vloeibare biomassa op 

basis van voedsel- of voedergewassen, 

rekening houdend met indirecte 

veranderingen in het landgebruik. 

Voor het berekenen van het bruto-

eindverbruik van energie uit hernieuwbare 

energiebronnen in een lidstaat wordt de 

bijdrage van biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa, alsook van 

biomassabrandstoffen, indien geproduceerd 

uit voedsel- of voedergewassen, niet 

meegerekend voor het eindverbruik van 

energie in die lidstaat. 

Or. en 
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Motivering 

Uit veel wetenschappelijk bewijsmateriaal is gebleken dat biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen die worden geproduceerd uit voedsel- of voedergewassen, 

weinig of geen CO2-reductie opleveren en niet geschikt zijn voor gebruik in de energiesector. 

De Europese Unie moet zich richten op brandstoffen en energiebronnen met een lage ILUC-

factor of een ILUC-factor 0. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Amendement  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Or. en 

Motivering 

Koolstofarme fossiele brandstoffen kunnen niet als hernieuwbare energiebron worden 

aangemerkt, ook al zijn zij uit afval geproduceerd. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Amendement  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 1 – alinea 4 – letter b - alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor de berekening van de teller 

wordt rekening gehouden met de energie-

inhoud van geavanceerd biobrandstoffen 

en andere biobrandstoffen en biogassen die 

worden geproduceerd uit in bijlage IX 

vermelde grondstoffen, hernieuwbare 

vloeibare en gasvormige 

transportbrandstoffen van niet-biologische 

oorsprong, uit afval geproduceerde 

fossiele brandstoffen die aan alle 

vervoersectoren worden geleverd, en aan 

wegvoertuigen geleverde hernieuwbare 

elektriciteit. 

b) voor de berekening van de teller 

wordt rekening gehouden met de energie-

inhoud van geavanceerde biobrandstoffen 

en andere biobrandstoffen en biogassen die 

worden geproduceerd uit in bijlage IX 

vermelde grondstoffen, hernieuwbare 

vloeibare en gasvormige 

transportbrandstoffen van niet-biologische 

oorsprong die aan alle vervoersectoren 

worden geleverd, en aan wegvoertuigen 

geleverde hernieuwbare elektriciteit. 

Or. en 

Motivering 

Koolstofarme fossiele brandstoffen kunnen niet als hernieuwbare energiebron worden 

aangemerkt, ook al zijn zij uit afval geproduceerd. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Amendement  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Biomassabrandstoffen hoeven alleen te 

voldoen aan de duurzaamheidscriteria en 

de criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie van de leden 2 

tot en met 7 indien zij worden gebruikt in 

installaties voor de productie van 

elektriciteit, verwarming en koeling of 

brandstoffen, met een brandstofcapaciteit 

van 20 MW of meer in het geval van vaste 

biomassabrandstoffen, of met een 

elektrische capaciteit van 0,5 MW of meer 

in het geval van gasvormige 

biomassabrandstoffen. De lidstaten kunnen 

de duurzaamheidscriteria en de criteria 

inzake broeikasgasemissiereductie 

toepassen op installaties met een lagere 

brandstofcapaciteit. 

Biomassabrandstoffen hoeven alleen te 

voldoen aan de duurzaamheidscriteria en 

de criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie van de leden 2 

tot en met 7 indien zij worden gebruikt in 

installaties voor de productie van 

elektriciteit, verwarming en koeling of 

brandstoffen, met een brandstofcapaciteit 

van 1 MW of meer in het geval van vaste 

biomassabrandstoffen, of met een 

elektrische capaciteit van 0,5 MW of meer 

in het geval van gasvormige 

biomassabrandstoffen. De lidstaten kunnen 

de duurzaamheidscriteria en de criteria 

inzake broeikasgasemissiereductie 

toepassen op installaties met een lagere 

brandstofcapaciteit. 

Or. en 

Motivering 

De meeste biomassa-installaties hebben een brandstofcapaciteit van minder dan 20 MW en 

dienen ook te voldoen aan de duurzaamheidscriteria. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Amendement  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016) 767 final – 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), worden niet 

geproduceerd uit stamhout of stronken. 

Or. en 

Motivering 

Alleen bio-energie uit afvalstoffen en residuen dient te worden gestimuleerd. 

 

 


