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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees klimaat- en energiebeleid moet in overeenstemming zijn met het beginsel van 

beleidscoherentie voor ontwikkeling, als vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag van 

Lissabon, en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De transitie naar hernieuwbare 

energie is van essentieel belang om deze doelstellingen te verwezenlijken. Aangezien bio-

energie slechts een beperkte rol kan spelen om aan de vraag naar energie in de EU te voldoen 

en het bio-energiebeleid van de EU zeker als model zal worden gebruikt bij internationale 

onderhandelingen, is de rapporteur van mening dat het van het grootste belang is om ervoor te 

zorgen dat de voorgestelde richtlijn aan strenge criteria inzake sociale en milieuduurzaamheid 

beantwoordt. 

Hiertoe moet de voorgestelde richtlijn op verschillende manieren worden versterkt:  

De klimaatambitie van het voorstel naar een hoger niveau tillen door het aandeel 

hernieuwbare energie te verhogen tot 45 % in 2030, met bindende nationale doelstellingen 

zodat de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs kunnen worden behaald; 

Volledig op land geproduceerde biobrandstoffen tegen 2030 geleidelijk afbouwen om zo de 

negatieve effecten van bio-energie op landrechten, het recht op voedsel, de biodiversiteit, de 

bodem en de totale effecten van indirecte veranderingen in landgebruik te beperken. Het 

aandeel van biobrandstoffen die afkomstig zijn van op grond geteelde gewassen en vloeibare 

biomassa dat kan worden meegeteld voor het streefcijfer voor transportbrandstof van de 

richtlijn, moet vanaf nu geleidelijk worden verminderd tot 2030, wanneer dit aandeel gelijk is 

aan nul; 

Afbouwen van alle beleidsstimulansen voor biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen geproduceerd uit voedsel- en voedergewassen of overige gewassen die 

worden verbouwd op productieve landbouwgrond; 

De regels inzake indirecte veranderingen in landgebruik (Indirect Land-use Changes, ILUC) 

versterken, aangezien nonfoodenergiegewassen kunnen bijdragen aan ILUC indien deze 

gewassen verbouwd worden op land dat voordien werd gebruikt voor de productie van 

levensmiddelen; 

Ervoor zorgen dat de herschikkingsrichtlijn in overeenstemming is met de afvalhiërarchie en 

het beginsel van cascadering;  

De waarborgen voor geavanceerde biobrandstoffen versterken, waardoor de uitstoot van 

broeikasgassen effectief zou moeten verminderen en die kunnen inspelen op sterke 

ecologische duurzaamheidscriteria wanneer het gebruik van afvalstoffen en residuen voor 

energie wordt gestimuleerd; 

Sociale duurzaamheidscriteria invoeren, rekening houdend met het feit dat landconflicten als 

gevolg van grootschalige investeringen in de landbouw voor de productie van grondstoffen 

steeds vaker voorkomen. De richtlijn moet dan ook in overeenstemming zijn met de 

internationale normen op het gebied van landeigendom, die des te belangrijker zijn in landen 

waar op gewoonterecht gebaseerde rechten niet duidelijk in de geschreven wet worden erkend 

en de inheemse plattelandsbevolking in het verleden is verplaatst door 
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instandhoudingsprojecten.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De vaststelling op Unieniveau van 

een bindend streefcijfer voor het gebruik 

van hernieuwbare energie tegen 2030 zou 

de ontwikkeling van technologieën voor de 

productie van hernieuwbare energie 

aanmoedigen en investeerders zekerheid 

bieden. Een op Unieniveau vastgesteld 

streefcijfer zou de lidstaten meer ruimte 

bieden om hun streefcijfers voor de 

beperking van broeikasgasemissies op de 

meest kosteneffectieve wijze te halen 

overeenkomstig hun specifieke situatie, 

energiemix en mogelijkheden om 

hernieuwbare energie te produceren. 

(8) De vaststelling op Unie- en 

nationaal niveau van bindende streefcijfers 

voor het gebruik van hernieuwbare energie 

tegen 2030 zou de ontwikkeling van 

technologieën voor de productie van 

hernieuwbare energie aanmoedigen en 

investeerders zekerheid bieden. 

Motivering 

De verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs vereist een 

verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie, op het niveau van zowel de EU als de 

lidstaten. Wanneer de streefcijfers van de lidstaten consistent zijn met het streefcijfer van de 

EU helpt dit te waarborgen dat de algemene EU-doelstelling wordt gehaald.  

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Het gebruik van biomassa 

voor energie brengt aanzienlijke 

alternatieve kosten mee die verband 

houden met de uitputting of het verlies 

van ecosystemen. De lidstaten dienen 
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geen subsidiëring te verstrekken aan of 

verplichtingen op te leggen met 

betrekking tot het gebruik van 

grondstoffen voor energie wanneer dit 

gebruik schadelijke gevolgen heeft voor 

grondrechten, voedselrechten, de 

biodiversiteit, de bodem of de algehele 

broeikasgasbalans. 

Motivering 

De Agenda 2030 is een transformatief politiek kader om armoede uit te roeien en wereldwijd 

duurzame ontwikkeling te realiseren. EU-maatregelen om de Overeenkomst van Parijs inzake 

klimaatverandering ten uitvoer te leggen, moeten dan ook stroken met de verwezenlijking van 

haar 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en rekening houden met de essentiële 

koppeling tussen haar doelstellingen en streefcijfers.  

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) De bevordering van 

hernieuwbare energiebronnen moet 

gebaseerd zijn op het beginsel van 

cascadering, in het bijzonder met 

betrekking tot bos- en landbouwbiomassa, 

en de circulaire economie. 

Steunregelingen ter bevordering van het 

gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen mogen geen 

ondermijnend effect hebben op de 

beginselen van de circulaire economie en 

de afvalhiërarchie, waarin 

afvalbeheeropties naar duurzaamheid zijn 

gerangschikt en de hoogste prioriteit 

uitgaat naar de preventie en recycling van 

afval. 

Motivering 

De EU en haar lidstaten moeten de Agenda 2030 volgens een alomvattende en strategische 

benadering op alle interne en externe beleidsterreinen uitvoeren, waarbij zij moeten zorgen 

voor een evenwichtige en samenhangende integratie van de drie dimensies van duurzame 

ontwikkeling en aandacht moeten besteden aan de onderlinge verbanden tussen de 

verschillende SDG's, alsmede aan de bredere gevolgen van hun binnenlandse maatregelen op 
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internationaal en mondiaal niveau. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 quater) Voor het gebruik van 

biotische energiebronnen moeten de 

lidstaten waarborgen introduceren ter 

bescherming van de biodiversiteit en ter 

voorkoming van de uitputting of het 

verlies van ecosystemen, en ter 

voorkoming van afwijkingen van enig 

bestaand gebruik die negatieve indirecte 

of directe gevolgen zouden hebben voor 

de biodiversiteit, de bodem of de algehele 

broeikasgasbalans. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Door grensoverschrijdende 

participatie in aanmerking te laten komen 

voor steunregelingen, worden de negatieve 

gevolgen voor de interne energiemarkt 

beperkt en kunnen lidstaten onder bepaalde 

voorwaarden op een kostenefficiëntere 

manier het streefcijfer op Unieniveau 

behalen. Grensoverschrijdende participatie 

is ook een logisch gevolg van de 

ontwikkeling van het beleid van de Unie op 

het gebied van hernieuwbare 

energiebronnen, waarbij een bindend 

streefcijfer op Unieniveau de nationale 

bindende streefcijfers vervangt. Het is 

derhalve passend om van de lidstaten te 

verlangen dat zij de steun geleidelijk en 

deels openstellen voor projecten in andere 

lidstaten en verschillende manieren te 

bepalen waarop een dergelijke geleidelijke 

(17) Door grensoverschrijdende 

participatie in aanmerking te laten komen 

voor steunregelingen, worden de negatieve 

gevolgen voor de interne energiemarkt 

beperkt en kunnen lidstaten onder bepaalde 

voorwaarden op een kostenefficiëntere 

manier het streefcijfer op Unieniveau 

behalen. Grensoverschrijdende participatie 

is ook een logisch gevolg van de 

ontwikkeling van het beleid van de Unie op 

het gebied van hernieuwbare 

energiebronnen, waarbij een bindend 

streefcijfer op Unieniveau de nationale 

bindende streefcijfers flankeert. Het is 

derhalve passend om van de lidstaten te 

verlangen dat zij de steun geleidelijk en 

deels openstellen voor projecten in andere 

lidstaten en verschillende manieren te 

bepalen waarop een dergelijke geleidelijke 
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openstelling ten uitvoer kan worden gelegd 

met inachtneming van de bepalingen van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, en met name de 

artikelen 30, 34 en 110. 

openstelling ten uitvoer kan worden gelegd 

met inachtneming van de bepalingen van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, en met name de 

artikelen 30, 34 en 110. 

Motivering 

De verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs vereist een 

verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie, op het niveau van zowel de EU als de 

lidstaten. Wanneer de streefcijfers van de lidstaten consistent zijn met het streefcijfer van de 

EU helpt dit te waarborgen dat de algemene EU-doelstelling wordt gehaald. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Teneinde ervoor te zorgen dat in 

bijlage IX rekening wordt gehouden met de 

in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad25 vastgestelde 

beginselen van afvalhiërarchie, de 

duurzaamheidscriteria van de Unie, en de 

noodzaak om geen extra landgebruik te 

veroorzaken door de bevordering van het 

gebruik van afvalstoffen en residuen, moet 

de Commissie bij haar regelmatige 

beoordelingen van de bijlage overwegen 

deze uit te breiden met aanvullende 

grondstoffen die geen significant 

verstorend effect hebben op markten voor 

(bij)producten, afvalstoffen of residuen. 

(25) Teneinde ervoor te zorgen dat in 

bijlage IX rekening wordt gehouden met de 

in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad25 vastgestelde 

beginselen van afvalhiërarchie, de 

duurzaamheidscriteria van de Unie, het 

beginsel van cascadering, en de noodzaak 

om geen extra landgebruik te veroorzaken 

door de bevordering van het gebruik van 

afvalstoffen en residuen, moet de 

Commissie bij haar regelmatige 

beoordelingen van die bijlage overwegen 

deze uit te breiden met aanvullende 

grondstoffen die aanzienlijke 

broeikasgasemissiereducties kunnen 

opleveren op basis van een 

levenscyclusbeoordeling, rekening 

houdend met indirecte emissies die 

verband houden met eventuele 

verschuivingseffecten, en die geen 

significant verstorend effect hebben op 

markten voor (bij)producten, afvalstoffen 

of residuen. 

__________________ __________________ 

25 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

25 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 
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intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 

312 van 22.11.2008, blz. 3). 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 

312 van 22.11.2008, blz. 3). 

Motivering 

Slechts weinig grondstoffen zijn echt emissieloos beschikbaar. Als materialen van hun huidige 

gebruik worden afgeleid om biobrandstof te maken, zal dat van invloed zijn op de andere 

gebruikers. Het is noodzakelijk dat de verschuivingseffecten worden geanalyseerd, waarbij in 

kaart wordt gebracht welke materialen ter vervanging van de grondstoffen zouden worden 

gebruikt en welke emissies daarmee gepaard gaan, om te begrijpen wat de gevolgen voor het 

klimaat zijn als dat materiaal voor alternatieve brandstof wordt gebruikt. Overeenkomstig de 

EU-strategie voor de circulaire economie en de EU-bosbouwstrategie moet rekening worden 

gehouden met het beginsel van biomassacascadering. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 50 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (50 bis) Deze richtlijn voorziet niet 

alleen in een Uniekader voor de 

bevordering van energie uit hernieuwbare 

bronnen, maar draagt ook bij aan de 

potentiële positieve impact die de Unie en 

de lidstaten zouden kunnen hebben door 

de ontwikkeling van de sector 

hernieuwbare energie in derde landen te 

stimuleren. De Unie en de lidstaten 

dienen onderzoek, ontwikkeling en 

investeringen in de productie van 

hernieuwbare energie in ontwikkelings- 

en andere partnerlanden te promoten en 

daarbij hun economische en 

milieuduurzaamheid en hun 

uitvoercapaciteit voor hernieuwbare 

energie te verbeteren. Daarnaast kan de 

invoer van hernieuwbare energie uit 

partnerlanden de Unie en de lidstaten 

helpen hun ambitieuze doelen in verband 

met de vermindering van koolstofemissies 

te bereiken. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 62 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(62) In de Europese strategie voor 

koolstofarme mobiliteit van juli 2016 werd 

betoogd dat biobrandstoffen op basis van 

voedingsgewassen een beperkte rol spelen 

in het koolstofvrij maken van de 

vervoersector, dat het gebruik hiervan moet 

worden uitgefaseerd en dat deze door 

geavanceerde biobrandstoffen moeten 

worden vervangen. Om de overgang naar 

geavanceerde biobrandstoffen voor te 

bereiden en de totale impact van indirecte 

veranderingen in het landgebruik tot een 

minimum te beperken, is het wenselijk om 

de hoeveelheid uit voedsel- en 

voedergewassen geproduceerde 

biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 

kan worden meegeteld voor het behalen 

van het in deze richtlijn vastgestelde 

streefcijfer van de Unie, te verlagen. 

(62) Wanneer weiland of 

landbouwgrond dat voordien bestemd was 

voor de productie van voedsel en 

veevoeder, wordt herbestemd voor de 

productie van biobrandstoffen, moet nog 

steeds worden voldaan aan de niet aan 

brandstoffen gerelateerde vraag, hetzij 

door intensivering van de huidige 

productie, hetzij door elders niet-

landbouwgrond in productie te nemen. 

Wanneer niet-landbouwgrond voor 

landbouw wordt gebruikt, is er sprake van 

indirecte verandering in het landgebruik 

en wanneer dit de conversie betreft van 

land met een hoge koolstofvoorraad, kan 

dit resulteren in aanzienlijke 

broeikasgasemissies. In de Europese 

strategie voor koolstofarme mobiliteit van 

juli 2016 werd betoogd dat biobrandstoffen 

op basis van voedingsgewassen een 

beperkte rol spelen in het koolstofvrij 

maken van de vervoersector, dat het 

gebruik hiervan moet worden uitgefaseerd 

en dat deze door geavanceerde 

biobrandstoffen moeten worden vervangen. 

Om de overgang naar geavanceerde 

biobrandstoffen voor te bereiden en de 

totale impact van indirecte veranderingen 

in het landgebruik tot een minimum te 

beperken, is het wenselijk om de 

hoeveelheid uit voedsel- en 

voedergewassen geproduceerde 

biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 

kan worden meegeteld voor het behalen 

van het in deze richtlijn vastgestelde 

streefcijfer van de Unie, te verlagen en in 

de berekening van broeikasgasemissies 

een raming op te nemen van indirecte 

veranderingen in het landgebruik. 
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Motivering 

In de bepalingen van de richtlijn moet het verschijnsel van indirecte veranderingen in het 

landgebruik duidelijk worden onderkend en worden meegewogen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 64 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(64) 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, en hernieuwbare elektriciteit in 

het vervoer kunnen bijdragen aan lage 

koolstofemissies, het koolstofvrij maken 

van de vervoersector van de Unie op een 

kosteneffectieve manier stimuleren en 

onder meer de diversificatie in de 

vervoersector verbeteren, en tegelijkertijd 

innovatie, groei en werkgelegenheid in de 

economie van de Unie bevorderen en de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

verminderen. Met de 

vermengingsverplichting voor 

brandstofleveranciers moet de 

voortdurende ontwikkeling van 

geavanceerde brandstoffen, zoals 

biobrandstoffen, worden aangemoedigd en 

het is belangrijk om ervoor te zorgen dat 

deze verplichting stimulansen biedt voor de 

verbetering van de broeikasgasprestaties 

van de brandstoffen die worden geleverd 

om aan deze verplichting te voldoen. De 

Commissie moet de broeikasgasprestaties, 

technische vernieuwing en duurzaamheid 

van die brandstoffen beoordelen. 

(64) 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, en hernieuwbare elektriciteit in 

het vervoer kunnen bijdragen aan lage 

koolstofemissies, het koolstofvrij maken 

van de vervoersector van de Unie op een 

kosteneffectieve manier stimuleren en 

onder meer de diversificatie in de 

vervoersector verbeteren, en tegelijkertijd 

innovatie, groei en werkgelegenheid in de 

economie van de Unie bevorderen en de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

verminderen. Non-foodgrondstoffen 

kunnen echter leiden tot emissies door 

veranderingen in landgebruik of andere 

indirecte emissies. Teneinde indirecte 

emissies als gevolg van de verschuiving 

van bestaande toepassingen voor sommige 

grondstoffen te kunnen verantwoorden, 

moeten in de berekening van 

broeikasgasemissies ramingen worden 

opgenomen. Het is mogelijk dat deze 

ramingen veranderen wanneer er 

aanvullende gegevens beschikbaar komen 

of wanneer de markten voor die non-

foodgrondstoffen in de loop der tijd 

veranderingen ondergaan. Ze moeten 

daarom op gezette tijden worden 

geëvalueerd. Met de 

vermengingsverplichting voor 

brandstofleveranciers moet de 

voortdurende ontwikkeling van 
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geavanceerde brandstoffen, zoals 

biobrandstoffen, worden aangemoedigd en 

het is belangrijk om ervoor te zorgen dat 

deze verplichting stimulansen biedt voor de 

verbetering van de broeikasgasprestaties 

van de brandstoffen die worden geleverd 

om aan deze verplichting te voldoen. De 

Commissie moet de broeikasgasprestaties, 

technische vernieuwing en duurzaamheid 

van die brandstoffen beoordelen. 

Motivering 

Het is noodzakelijk dat de verschuivingseffecten worden geanalyseerd, waarbij in kaart wordt 

gebracht welke materialen ter vervanging van de grondstoffen zouden worden gebruikt en 

welke emissies daarmee gepaard gaan, om te begrijpen wat de gevolgen voor het klimaat zijn 

als dat materiaal voor alternatieve brandstof wordt gebruikt. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 69 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (69 bis) De productie van 

biobrandstoffen en dus ook de 

desbetreffende doelstellingen en 

tijdschema's mogen geen veranderingen 

in het landgebruik teweegbrengen en op 

geen enkele wijze de voedselketen 

aantasten. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 69 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (69 ter) Het biobrandstoffenbeleid 

van de Unie kan niet alleen negatieve 

gevolgen hebben voor het milieu maar 

ook voor het bestaan van lokale 

gemeenschappen, landrechten en 

voedselzekerheid indien er geen 

waarborgen zijn voor duurzaamheid en 
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mensenrechten. 

 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 73 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(73) Landbouwgrondstoffen voor de 

productie van biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen mogen 

niet in veengebieden worden geproduceerd 

aangezien als gevolg van de teelt van deze 

gewassen een aanzienlijke 

koolstofvoorraad zou vrijkomen indien de 

grond verder wordt ontwaterd, en niet 

gemakkelijk kan worden geverifieerd dat 

geen ontwatering heeft plaatsgevonden. 

(73) Landbouwgrondstoffen voor de 

productie van biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen mogen 

niet in veengebieden of wetlands worden 

geproduceerd aangezien als gevolg van de 

teelt van deze gewassen in veengebieden 

of wetlands een aanzienlijke 

koolstofvoorraad zou vrijkomen indien de 

grond verder wordt ontwaterd, en niet 

gemakkelijk kan worden geverifieerd dat 

geen ontwatering heeft plaatsgevonden. 

Motivering 

Veengronden en wetlands zijn habitats met een hoge instandhoudingswaarde, waar zich een 

aantal van de grootste koolstofreservoirs in de EU en de wereld bevindt. Wanneer ze worden 

aangetast, stoten ze echter enorme hoeveelheden broeikasgassen uit. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 73 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (73 bis) Land- en bosbouwresiduen 

voor de productie van biobrandstoffen, 

vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen moeten worden 

geteeld en geoogst op een wijze die strookt 

met de bescherming van de 

bodemkwaliteit en de organische koolstof 

in de bodem. 
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Motivering 

Het landbouwbeleid van de EU moet in overeenstemming zijn met de verplichtingen van de 

EU met betrekking tot de klimaatverandering en de uitbanning van armoede. De milieu-

uitdagingen waar de landbouw zich wereldwijd voor geplaatst ziet, worden verergerd door de 

klimaatverandering. Landbouwers moeten meer dan ooit een bijdrage leveren aan de 

beperking van de klimaatverandering door duurzame landbouwmethoden te hanteren.  

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 95 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (95 bis) Het biobrandstofbeleid van 

de Unie en de lidstaten moet in 

overeenstemming zijn met de 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling van de VN en het beginsel 

van beleidscoherentie voor ontwikkeling, 

als vastgelegd in het Verdrag van 

Lissabon. De Europese Unie en de 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 

beleid inzake biobrandstoffen geen 

negatieve effecten heeft op de 

ontwikkelingslanden en de 

eigendomsrechten van de plaatselijke 

bewoners eerbiedigen, zoals 

voorgeschreven in het Verdrag 

betreffende inheemse en in stamverband 

levende volken in onafhankelijke landen 

(nr. 169) van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) alsook in de 

vrijwillige richtsnoeren van de VN voor 

een verantwoord beheer van bodem- en 

landgebruik, visgronden en bossen in de 

context van de nationale 

voedselzekerheid, de beginselen voor 

verantwoord investeren in landbouw en 

voedselsystemen en de richtsnoeren van 

de OESO-FAO voor een verantwoord 

beheer van de landbouwketens. 

Motivering 

De Overeenkomst van Parijs bepaalt dat de partijen wanneer zij maatregelen tegen de 

klimaatverandering nemen, de internationale verplichtingen op het gebied van de 
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mensenrechten en de rechten van inheemse volken in acht moeten nemen. Zij bepaalt ook dat 

klimaatmaatregelen moeten worden uitgevoerd op basis van billijkheid en in de context van 

duurzame ontwikkeling en inspanningen om armoede uit te bannen. Overwegende dat het EU-

beleid inzake biobrandstoffen druk kan uitoefenen op grond in het buitenland, is het van 

belang ervoor te zorgen dat het beleid niet van invloed is op de bestaande eigendomsrechten 

van plaatselijke bewoners. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 99 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(99) Om niet-essentiële onderdelen van 

de bepalingen van deze richtlijn te wijzigen 

of aan te vullen, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden gedelegeerd met 

betrekking tot de lijst van grondstoffen 

voor de productie van geavanceerde 

biobrandstoffen, waarvan de bijdrage aan 

de naleving door de brandstofleveranciers 
van hun verplichting op het gebied van 

vervoer beperkt is; de aanpassing van de 

energie-inhoud van transportbrandstoffen 

aan de wetenschappelijke en technische 

vooruitgang; de methode om het aandeel 

biobrandstof uit biomassa te bepalen 

wanneer deze in een gemeenschappelijk 

proces met fossiele brandstoffen wordt 

verwerkt; de uitvoering van 

overeenkomsten van onderlinge erkenning 

van garanties van oorsprong; de 

vaststelling van regels om toezicht te 

houden op de werking van het systeem van 

garanties van oorsprong; en de regels voor 

het berekenen van het effect van 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en hun 

fossiele alternatieven op de 

broeikasgasemissie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, in 

overeenstemming met de beginselen die 

(99) Om niet-essentiële onderdelen van 

de bepalingen van deze richtlijn te wijzigen 

of aan te vullen, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden gedelegeerd met 

betrekking tot de lijst van grondstoffen 

voor de productie van geavanceerde 

biobrandstoffen, met inbegrip van de 

geraamde indirecte emissies die daarmee 

gepaard gaan; de aanpassing van de 

energie-inhoud van transportbrandstoffen 

aan de wetenschappelijke en technische 

vooruitgang; de methode om het aandeel 

biobrandstof uit biomassa te bepalen 

wanneer deze in een gemeenschappelijk 

proces met fossiele brandstoffen wordt 

verwerkt; de uitvoering van 

overeenkomsten van onderlinge erkenning 

van garanties van oorsprong; de 

vaststelling van regels om toezicht te 

houden op de werking van het systeem van 

garanties van oorsprong; en de regels voor 

het berekenen van het effect van 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en hun 

fossiele alternatieven op de 

broeikasgasemissie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
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zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van de gedelegeerde handelingen. 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van de gedelegeerde handelingen. 

Motivering 

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat bij de overweging van de verschillende grondstoffen 

volledig rekening wordt gehouden met indirecte emissies. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 101 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (101 bis) 1,4 miljard mensen in de 

wereld hebben geen toegang tot 

elektriciteit. Rond 3 miljard mensen zijn 

voor het koken aangewezen op 

traditionele brandstoffen als kolen en 

hout, en beschikken vaak niet over goede 

ventilatie in huis. Bijna 2 miljoen mensen 

overlijden jaarlijks aan longontsteking en 

chronische longziekten als gevolg van het 

gebruik van deze brandstoffen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 101 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (101 ter) Ontwikkelingslanden 

kiezen op nationaal niveau steeds vaker 
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voor een beleid van hernieuwbare 

energie, daar zij energie uit hernieuwbare 

bronnen willen produceren om aan de 

toenemende vraag te kunnen voldoen. 

Meer dan 173 landen, waaronder 

117 ontwikkelingslanden of opkomende 

economieën, hadden eind 2015 

streefcijfers voor hernieuwbare energie 

vastgesteld. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 101 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (101 quater) Het energiegebruik in 

ontwikkelingslanden is nauw verbonden 

met een reeks maatschappelijke 

vraagstukken: armoedeverlichting, 

onderwijs, gezondheid, bevolkingsgroei, 

werkgelegenheid, ondernemerschap, 

communicatie, verstedelijking en een 

gebrek aan kansen voor vrouwen. 

Hernieuwbare energie biedt de grote kans 

om tegelijk ontwikkeling mogelijk te 

maken én uitdagingen op milieugebied 

aan te pakken. De afgelopen jaren heeft 

er een belangrijke ontwikkeling in de 

alternatieve-energietechnologie 

plaatsgevonden, zowel wat prestaties als 

wat vermindering van de kosten betreft. 

Bovendien bevinden veel 

ontwikkelingslanden zich in een bijzonder 

gunstige positie als het gaat om het 

ontwikkelen van een nieuwe generatie 

energietechnologie. Behalve aan 

ontwikkeling en milieuvoordelen kunnen 

hernieuwbare energievormen ook 

bijdragen aan grotere veiligheid en 

economische stabiliteit. Meer gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen zou de 

afhankelijkheid van dure invoer van 

fossiele brandstoffen verminderen en veel 

landen helpen om hun betalingsbalans te 

verbeteren. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 worden 

verplichte streefcijfers op Unie- en 

nationaal niveau vastgesteld voor het 

totale aandeel van energie uit hernieuwbare 

bronnen in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030. Ook worden er regels 

vastgesteld 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. Er worden 

duurzaamheidscriteria en criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie vastgesteld 

voor biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen. 

Motivering 

De verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs vereist een 

verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie, op het niveau van zowel de EU als de 

lidstaten. Wanneer de streefcijfers van de lidstaten consistent zijn met het streefcijfer van de 

EU helpt dit te waarborgen dat de algemene EU-doelstelling wordt gehaald. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter n bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 n bis) "energiegewassen": gewassen die 

voornamelijk voor energiedoeleinden als 
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hoofdgewas op landbouwgrond worden 

geteeld, met uitzondering van residuen en 

afvalstoffen; 

Motivering 

Verduidelijking van definitie. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Algemeen bindend streefcijfer op 

Unieniveau voor 2030 
Bindende globale Unie- en nationale 

streefcijfers voor 2030 

Motivering 

Noodzakelijk voor consistentie met artikel 1, lid 1. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Bij de verwezenlijking van de in 

lid 3 genoemde doelstellingen zorgen de 

lidstaten ervoor dat hun nationale 

streefcijfers zo worden bepaald dat zij 

stroken met de afvalhiërarchie zoals 

vastgesteld in Richtlijn 2008/98/EG, met 

name wat betreft het gebruik van land- en 

bosbouwbiomassa voor 

energiedoeleinden, en kunnen voldoen 

aan de beginselen van de circulaire 

economie en van cascadering. Hiertoe 

herzien de lidstaten hun nationale 

streefcijfers regelmatig om ervoor te 

zorgen dat deze beginselen worden 

geëerbiedigd. 
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Motivering 

De EU en haar lidstaten moeten de Agenda 2030 op alle interne en externe beleidsterreinen 

uitvoeren en aandacht moeten besteden aan de onderlinge verbanden tussen de verschillende 

SDG's, alsmede aan de bredere gevolgen van hun binnenlandse maatregelen op 

internationaal en mondiaal niveau. Dat betekent dat de beginselen van de circulaire 

economie en van cascadering in voorkomend geval moeten worden toegepast, ook in het 

kader van deze richtlijn, zodat zij als model voor derde landen kunnen fungeren. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de elektriciteit is geproduceerd 

overeenkomstig het internationaal recht, 

waaronder het recht inzake 

mensenrechten. 

Motivering 

Het mag niet zo zijn dat de bepalingen van de richtlijn onbedoeld gunstig uitpakken voor het 

produceren van elektriciteit onder omstandigheden die in strijd zijn met het internationaal 

recht. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 3 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de toepassing heeft betrekking op 

een gezamenlijk project dat voldoet aan de 

criteria van lid 2, onder b) en c), en maakt 

gebruik van de interconnector nadat deze 

operationeel is geworden, en op een 

hoeveelheid elektriciteit die niet groter is 

dan de hoeveelheid die naar de Unie zal 

worden uitgevoerd nadat de interconnector 

operationeel wordt. 

e) de toepassing heeft betrekking op 

een gezamenlijk project dat voldoet aan de 

criteria van lid 2, onder b), c) en c bis), en 

maakt gebruik van de interconnector nadat 

deze operationeel is geworden, en op een 

hoeveelheid elektriciteit die niet groter is 

dan de hoeveelheid die naar de Unie zal 

worden uitgevoerd nadat de interconnector 

operationeel wordt. 

Motivering 

Noodzakelijk voor consistentie met het voorgaande lid, letter c bis, toegevoegd via 
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amendement 25. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) een schriftelijke bevestiging van de 

punten onder b) en c) door het derde land 

op wiens grondgebied de installatie 

operationeel zal worden, en het aandeel of 

de hoeveelheid door de installatie 

geproduceerde elektriciteit voor 

binnenlands verbruik in dit derde land. 

d) een schriftelijke bevestiging van de 

punten onder b), c) en c bis) van lid 2, door 

het derde land op wiens grondgebied de 

installatie operationeel zal worden, en het 

aandeel of de hoeveelheid door de 

installatie geproduceerde elektriciteit voor 

binnenlands verbruik in dit derde land. 

Motivering 

Noodzakelijk voor consistentie met het voorgaande lid 2, letter c bis, toegevoegd via 

amendement 25. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11. De lidstaten erkennen door derde 

landen afgegeven garanties van oorsprong 

niet, behalve wanneer de Commissie met 

dat derde land een overeenkomst heeft 

gesloten over de wederzijdse erkenning 

van in de Unie afgegeven garanties van 

oorsprong en verenigbare systemen voor 

garanties van oorsprong die zijn 

vastgesteld in dat land, indien energie 

rechtstreeks wordt ingevoerd of uitgevoerd. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen teneinde de 

naleving van deze overeenkomsten af te 

dwingen. 

11. De lidstaten erkennen door derde 

landen afgegeven garanties van oorsprong 

niet, behalve wanneer de Commissie met 

dat derde land een overeenkomst heeft 

gesloten over de wederzijdse erkenning 

van in de Unie afgegeven garanties van 

oorsprong en verenigbare systemen voor 

garanties van oorsprong die zijn 

vastgesteld in dat land, indien energie 

rechtstreeks wordt ingevoerd of uitgevoerd. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen teneinde de 

naleving van deze overeenkomsten af te 

dwingen. Deze overeenkomsten zijn in 

overeenstemming met het internationaal 

recht, waaronder het recht inzake 

mensenrechten, alsook met alle relevante 
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besluiten van de Commissie en de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie. 

Motivering 

De mogelijkheid om geïmporteerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te nemen in de 

berekening van het aandeel hernieuwbare energie moet in overeenstemming zijn met het 

internationaal en het EU-recht. Het mag niet leiden tot een verlaging van de 

mensenrechtennormen of oneerlijke concurrentie tot gevolg hebben. 

 

Amendement  27 

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 

die worden geproduceerd uit in bijlage IX 

vermelde grondstoffen, hernieuwbare 

vloeibare en gasvormige 

transportbrandstoffen van niet-biologische 

oorsprong, en hernieuwbare elektriciteit 

die aan alle vervoersectoren worden 

geleverd. 

Motivering 

De Agenda 2030 en 17 SDG's daarvan zijn universeel en gelden voor alle landen in alle 

stadia van ontwikkeling, gebaseerd op nationale zeggenschap en gedeelde 

verantwoordelijkheid. Het is niet wenselijk fossiele brandstoffen – ook al zijn ze uit afval 

geproduceerd – in de richtlijn hernieuwbare energie op te nemen, met name in een context 

waarin het energiebeleid van de EU als model in internationale onderhandelingen zou 

kunnen worden gebruikt. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 1 – alinea 4 – letter c bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) voor de berekening van zowel 

teller als noemer worden alleen 

biobrandstoffen en vloeibare biomassa in 

aanmerking genomen die zijn 

geproduceerd uit in de Unie gewonnen of 

geproduceerde grondstoffen. 

Motivering 

Omwille van de duurzaamheid en om rekening te houden met de effecten van directe en 

indirecte veranderingen in het landgebruik, mogen alleen biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa in aanmerking komen die zijn geproduceerd uit grondstoffen (met inbegrip van 

afval) die afkomstig zijn uit de EU. 

 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 5 – letter a – punt v 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

v) er niet meer wordt geoogst dan de 

productiecapaciteit van het bos op lange 

termijn toelaat; 

v) het oogsten houdt de 

productiecapaciteit van het bos op lange 

termijn in stand of verbetert die; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 5 – letter b – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de bosbiomassa is geoogst op 

grond van een wettelijke vergunning; 

i) de bosbiomassa op legale wijze is 

geoogst; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 5 – letter b – punt v 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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v) er niet meer wordt geoogst dan de 

productiecapaciteit van het bos op lange 

termijn toelaat. 

v) het oogsten de productiecapaciteit 

van het bos op lange termijn in stand 

houdt of verbetert. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen uit 

land- en bosbouwbiomassa die in 

aanmerking worden genomen voor de 

doeleinden genoemd in lid 1, eerste 

alinea, onder a), b) en c), voldoen aan de 

volgende eisen: 

 a) grondstoffen zijn verkregen van 

grond of bossen waarvoor de rechten van 

derden betreffende grondgebruik en 

grondbezit van de grond of bossen worden 

geëerbiedigd door het verkrijgen van vrije, 

voorafgaande en geïnformeerde 

instemming van deze derden, met 

deelname van vertegenwoordigende 

instellingen en organisaties; 

 b) de mensen- en arbeidsrechten van 

derden worden geëerbiedigd; en 

 c) de beschikbaarheid van voedsel en 

veevoeder voor derden komt niet in het 

gedrang. 

 Tegen deze achtergrond worden de 

eigendomsrechten van lokale bewoners, in 

overeenstemming met Verdrag nr. 169 

van de IAO alsook de vrijwillige 

richtsnoeren van de VN voor een 

verantwoord beheer van bodem- en 

landgebruik, visgronden en bossen in de 

context van de nationale 

voedselzekerheid, de beginselen voor 

verantwoord investeren in landbouw en 

voedselsystemen en de richtsnoeren van 

de OESO-FAO voor een verantwoord 

beheer van de landbouwketens, volledig 

en prioritair geëerbiedigd. 
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 Voor de toepassing van dit lid verwijst de 

term "derden" naar lokale en inheemse 

gemeenschappen of eventuele andere 

personen die zijn betrokken bij de 

productie of het oogsten van grondstoffen 

of waarvoor de activiteiten met betrekking 

tot het produceren of oogsten van 

grondstoffen gevolgen hebben. 

Motivering 

De teelt en de oogst van biomassa moet de rechten van derden beschermen, de 

arbeidswetgeving eerbiedigen en bescherming bieden tegen nadelige gevolgen voor de 

voedselzekerheid. 

 

Amendement  33 

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. 

10. Voor de doeleinden genoemd in lid 

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

aanvullende duurzaamheidseisen voor 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen opleggen. 

Motivering 

Het recht van de lidstaten om aanvullende duurzaamheidseisen te stellen mag niet worden 

beperkt tot biomassabrandstoffen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten nemen maatregelen 

om adequate, alomvattende en op de 

mensenrechten gebaseerde 

duurzaamheidswaarborgen vast te stellen 

voor het gebruik van biobrandstoffen, 

teneinde landrechtenkwesties en andere 

met rechten verbonden gevolgen van de 
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productie en invoer van biobrandstoffen 

aan te pakken. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) indien een standaardwaarde voor de 

broeikasgasemissiereductie met betrekking 

tot de productieketen is vastgesteld in deel 

A of B van bijlage V voor biobrandstoffen 

en vloeibare biomassa of in deel A van 

bijlage VI voor biomassabrandstoffen , en 

indien de el-waarde voor deze 

biobrandstoffen of vloeibare biomassa 

berekend overeenkomstig punt 7 van deel 

C van bijlage V of voor deze 

biomassabrandstoffen berekend 

overeenkomstig punt 7 van deel B van 

bijlage VI, gelijk is aan of lager is dan nul, 

wordt die standaardwaarde gebruikt; 

a) indien een standaardwaarde voor de 

broeikasgasemissiereductie met betrekking 

tot de productieketen is vastgesteld in deel 

A of B van bijlage V voor biobrandstoffen 

en vloeibare biomassa of in deel A van 

bijlage VI voor biomassabrandstoffen, en 

indien de el-waarde voor deze 

biobrandstoffen of vloeibare biomassa 

berekend overeenkomstig punt 7 van deel 

C van bijlage V of voor deze 

biomassabrandstoffen berekend 

overeenkomstig punt 7 van deel B van 

bijlage VI, gelijk is aan of lager is dan nul, 

wordt die standaardwaarde gebruikt en 

wordt daarvan de standaardvermindering 

van broeikasgasemissiereducties 

afgetrokken afkomstig van indirecte 

veranderingen in landgebruik als vermeld 

in deel A van bijlage VIII of van indirecte 

emissies als vermeld in deel B bis van 

bijlage VIII; 

Motivering 

Slechts weinig grondstoffen zijn echt emissieloos beschikbaar. Als materialen van hun huidige 

gebruik worden afgeleid om biobrandstof te maken, zal dat van invloed zijn op de andere 

gebruikers. Bij de berekening van broeikasgasemissiereducties moeten ramingen van de 

indirecte CO2-uitstoot worden gebruikt op basis van een analyse van de 

verschuivingseffecten, waarbij in kaart wordt gebracht welke materialen ter vervanging van 

de grondstoffen zouden worden gebruikt en welke emissies daarmee gepaard gaan, om weer 

te geven wat de gevolgen voor het klimaat zijn als dat materiaal voor alternatieve brandstof 

wordt gebruikt. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de werkelijke waarde, berekend 

overeenkomstig de in bijlage V, 

deel C, voor biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa en in bijlage VI, deel B, voor 

biomassabrandstoffen vastgestelde 

methode, wordt gebruikt; 

b) de werkelijke waarde, berekend 

overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 

voor biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa en in bijlage VI, deel B, voor 

biomassabrandstoffen vastgestelde 

methode, wordt gebruikt en daarvan wordt 

de standaardvermindering van 

broeikasgasemissiereducties afgetrokken 

afkomstig van indirecte veranderingen in 

landgebruik als vermeld in deel A van 

bijlage VIII of van indirecte emissies als 

vermeld in deel B bis van bijlage VIII; 

Motivering 

Slechts weinig grondstoffen zijn echt emissieloos beschikbaar. Als materialen van hun huidige 

gebruik worden afgeleid om biobrandstof te maken, zal dat van invloed zijn op de andere 

gebruikers. Bij de berekening van broeikasgasemissiereducties moeten ramingen van de 

indirecte CO2-uitstoot worden gebruikt op basis van een analyse van de 

verschuivingseffecten, waarbij in kaart wordt gebracht welke materialen ter vervanging van 

de grondstoffen zouden worden gebruikt en welke emissies daarmee gepaard gaan, om weer 

te geven wat de gevolgen voor het klimaat zijn als dat materiaal voor alternatieve brandstof 

wordt gebruikt. Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met het amendement op 

artikel 25, lid 1. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) er wordt een waarde gebruikt die 

wordt berekend als de som van de factoren 

van de formules in punt 1 van deel C van 

bijlage V, waarbij gedesaggregeerde 

standaardwaarden in bijlage V, deel D of 

E, kunnen worden gebruikt voor een aantal 

factoren, en de feitelijke waarden, 

berekend volgens de methode van bijlage 

V, deel C, voor alle andere factoren; of 

c) er wordt een waarde gebruikt die 

wordt berekend als de som van de factoren 

van de formules in punt 1 van deel C van 

bijlage V, waarbij gedesaggregeerde 

standaardwaarden in bijlage V, deel D of 

E, kunnen worden gebruikt voor een aantal 

factoren, en de feitelijke waarden, 

berekend volgens de methode van 

bijlage V, deel C, voor alle andere 

factoren, en van de berekende waarde 

wordt de standaardvermindering van 

broeikasgasemissiereducties afgetrokken 

afkomstig van indirecte veranderingen in 
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landgebruik als vermeld in deel A van 

bijlage VIII of van indirecte emissies als 

vermeld in deel B bis van bijlage VIII; of 

Motivering 

Slechts weinig grondstoffen zijn echt emissieloos beschikbaar. Als materialen van hun huidige 

gebruik worden afgeleid om biobrandstof te maken, zal dat van invloed zijn op de andere 

gebruikers. Bij de berekening van broeikasgasemissiereducties moeten ramingen van de 

indirecte CO2-uitstoot worden gebruikt op basis van een analyse van de 

verschuivingseffecten, waarbij in kaart wordt gebracht welke materialen ter vervanging van 

de grondstoffen zouden worden gebruikt en welke emissies daarmee gepaard gaan, om weer 

te geven wat de gevolgen voor het klimaat zijn als dat materiaal voor alternatieve brandstof 

wordt gebruikt. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) er wordt een waarde gebruikt die 

wordt berekend als de som van de factoren 

van de formules in punt 1 van deel B van 

bijlage VI, waarbij gedesaggregeerde 

standaardwaarden in deel C van bijlage VI 

kunnen worden gebruikt voor een aantal 

factoren, en de feitelijke waarden, 

berekend volgens de methode van bijlage 

VI, deel B, voor alle andere factoren. 

d) er wordt een waarde gebruikt die 

wordt berekend als de som van de factoren 

van de formules in punt 1 van deel B van 

bijlage VI, waarbij gedesaggregeerde 

standaardwaarden in deel C van bijlage VI 

kunnen worden gebruikt voor een aantal 

factoren, en de feitelijke waarden, 

berekend volgens de methode van 

bijlage VI, deel B, voor alle andere 

factoren, en van de berekende waarde 

wordt de standaardvermindering van 

broeikasgasemissiereducties afgetrokken 

afkomstig van indirecte veranderingen in 

landgebruik als vermeld in deel A van 

bijlage VIII. 

Motivering 

Slechts weinig grondstoffen zijn echt emissieloos beschikbaar. Als materialen van hun huidige 

gebruik worden afgeleid om biobrandstof te maken, zal dat van invloed zijn op de andere 

gebruikers. Bij de berekening van broeikasgasemissiereducties moeten ramingen van de 

indirecte CO2-uitstoot worden gebruikt op basis van een analyse van de 

verschuivingseffecten, waarbij in kaart wordt gebracht welke materialen ter vervanging van 

de grondstoffen zouden worden gebruikt en welke emissies daarmee gepaard gaan, om weer 

te geven wat de gevolgen voor het klimaat zijn als dat materiaal voor alternatieve brandstof 

wordt gebruikt. 
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Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 30 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie houdt toezicht op de 

oorsprong van de in de Unie verbruikte 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen en analyseert de 

gevolgen van de productie ervan, met 

inbegrip van de gevolgen van 

verdringingseffecten, voor het landgebruik 

in de Unie en de belangrijkste derde 

landen die dergelijke biobrandstoffen en 

vloeibare biomassa leveren. Dit toezicht is 

gebaseerd op de geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen en de 

bijbehorende voortgangsverslagen van de 

lidstaten, zoals vereist in de artikelen 3, 15 

en 18 van Verordening [governance], en 

van de relevante derde landen en 

intergouvernementele organisaties en op 

wetenschappelijke studies en andere 

relevante informatie. De Commissie houdt 

ook toezicht op de wijzigingen van de 

grondstoffenprijzen ten gevolge van het 

gebruik van biomassa voor energie en op 

de daarmee verband houdende positieve en 

negatieve gevolgen voor de 

voedselvoorzieningszekerheid.  

1. De Commissie houdt toezicht op de 

oorsprong van de biobrandstoffen en 

vloeibare biomassa, en in de Unie 

verbruikte biomassabrandstoffen alsook op 

de gevolgen van de productie van 

hernieuwbare energie uit deze en andere 

bronnen, met inbegrip van de gevolgen 

van verschuivingseffecten, voor het 

landgebruik in de Unie en de derde landen 

die dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa leveren. Dit toezicht is gebaseerd 

op de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen en de bijbehorende 

voortgangsverslagen van de lidstaten, zoals 

vereist in de artikelen 3, 15 en 18 van 

Verordening [governance], en van de 

relevante derde landen en 

intergouvernementele organisaties en op 

wetenschappelijke studies en andere 

relevante informatie. De Commissie houdt 

ook toezicht op de wijzigingen van de 

grondstoffenprijzen ten gevolge van het 

gebruik van biomassa voor energie en op 

de daarmee verband houdende positieve en 

negatieve gevolgen voor de 

voedselvoorzieningszekerheid.  

Motivering 

Er moet een alomvattende benadering worden gehanteerd die vergelijking mogelijk maakt. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Uiterlijk op 31 december 2023 
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beoordeelt de Commissie of de in 

artikel 26 vastgestelde criteria het gebruik 

van niet-duurzame land- en 

bosbouwbiomassa effectief tegengaan, het 

beginsel van biomassacascadering 

ondersteunen en de directe en indirecte 

koolstofemissies ervan aanpakken, met 

inbegrip van die uit de bosbouwsector, en 

dient zij in voorkomend geval een voorstel 

in tot wijziging van de betreffende 

vereisten. 

Motivering 

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de invoering van nieuwe 

duurzaamheidscriteria voor bio-energie afkomstig van bos- en landbouw en de 

amendementen op artikel 26. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IX – deel A – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) Effluenten van palmoliefabrieken 

en palmtrossen 

Schrappen 

Motivering 

Het energiebeleid van de EU moet in overeenstemming zijn met het beginsel van 

beleidscoherentie voor ontwikkeling en de verwezenlijking van de Agenda 2030. Deze 

grondstoffen zijn gekoppeld aan de productie van niet-duurzame biobrandstoffen van de 

eerste generatie en zullen voor een toename van de economische waarde zorgen, waarmee het 

recht op voedsel en landrechten in ontwikkelingslanden in gevaar worden gebracht. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IX – deel A – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) Ruwe glycerine. Schrappen 
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Motivering 

Deze grondstof is gekoppeld aan de productie van niet-duurzame dieselolie. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IX – deel A – letter p 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

p) Ander non-food cellulosemateriaal 

als omschreven in artikel 2, tweede alinea, 

onder s). 

Schrappen 

Motivering 

De bevordering van het gebruik van land voor energiegewassen is niet verenigbaar met het 

engagement van de EU voor de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. 

 

Amendement  44 

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. 

Schrappen 

Motivering 

Om ontbossing of overexploitatie van bossen te voorkomen, moet alleen het gebruik van echt 

houtafval worden gestimuleerd . 
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