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BEKNOPTE MOTIVERING

In haar advies aan de Commissie industrie, onderzoek en energie van 2007 over "een routekaart 
voor hernieuwbare energie in Europa" heeft de Commissie regionale ontwikkeling de Commissie 
met klem verzocht zo spoedig mogelijk met een voorstel voor een richtlijn over hernieuwbare 
energiebronnen te komen, met stimuleringsmaatregelen en instrumenten voor de 
technologieoverdracht en de verspreiding van de beste werkwijzen bij de benutting van dit 
potentieel. 

Er zij ook aan herinnerd dat onze commissie zich heeft uitgesproken voor een gemiddeld 
streefcijfer van 25% hernieuwbare energie in 2020 en duidelijke bindende doelstellingen voor de 
sectoren elektriciteit, vervoer, verwarming en koeling. De commissie heeft de EU verzocht 
duidelijkheid te scheppen rond de functies, rechten en verantwoordelijkheden die de regio's en de 
lokale overheden volgens het subsidiariteitsbeginsel bij de beleidsuitvoering hebben.

Het "nieuwe energiebeleid voor Europa" verdient steun omdat daarin de door de lidstaten 
gekozen energiemix en hun soevereiniteit bij de primaire energiebronnen volledig worden 
geëerbiedigd, terwijl het beleid tegelijkertijd wordt geschraagd door de solidariteit tussen de 
lidstaten, met het oog op een geïntegreerde benadering van de klimaatverandering en van de 
uitdaging die het bevorderen van een duurzaam milieu inhoudt. Onderstreept dient te worden dat 
een energiebeleid waarin gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, de mogelijkheid 
biedt van een gedecentraliseerde aanpak, waarbij het regionale potentieel wordt benut om in de 
regionale energiebehoefte te voorzien. De bevoegde instanties moeten daarom de middelen 
krijgen om deze doelstellingen te halen. Het is van belang dat de lidstaten alle mogelijke 
technieken voor de productie van hernieuwbare energie onderzoeken.

De Commissie dient gevraagd te worden warmtekrachtkoppeling, waar dit technisch mogelijk is, 
verplicht te stellen bij de productie van hernieuwbare energie uit biomassa. Verder moet de 
Commissie onderzoeken wat het effect van projecten met houtverbrandingsovens is op de 
duurzame ontwikkeling van de lokale houtsector, omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan 
de regionale ontwikkeling en de dynamiek van plattelandseconomieën. 

In dit verband dienen de lidstaten en de regio's steun te geven aan de initiatieven en activiteiten 
van alle lokale belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen: lokale en regionale overheden, boeren en bosbouwers, zakenlieden en 
planologen, universiteiten, onderzoekers en particulieren. Ook dienen zij de vorming van 
publiek-private partnerschappen aan te moedigen en de leverings- en verkoopkanalen voor de 
geproduceerde hernieuwbare energie te verbeteren. 

De regionale en lokale autoriteiten moeten het Europese publiek het goede voorbeeld geven door 
in hun gebouwen technieken voor hernieuwbare energie toe te passen, het gebruik van 
biobrandstoffen in hun voertuigen aan te moedigen en energie te besparen met energiezuinige 
installaties.

Er moet op worden gewezen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de productie 
van apparatuur en machines veel regio's in Europa ontwikkelingskansen kan bieden, met name in 
regio's waar de mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid beperkt zijn.

Om maximaal van hernieuwbare energiebronnen te kunnen profiteren, is nog veel onderzoek, 
productontwikkeling, publiciteit en uitwisseling van de beste werkwijzen nodig.

Adlib Express Watermark



PE405.967v02-00 4/17 AD\731376NL.doc

NL

De waarde van hernieuwbare energiebronnen vanuit regionaal perspectief moet sterk worden 
benadrukt. Daarom is het van belang dat met het gebruik van hernieuwbare energie aantoonbaar
een toegevoegde waarde wordt verkregen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Een energiemodel dat 
hernieuwbare energiebronnen 
ondersteunt, vergt invoering van een 
strategische samenwerking waaraan de 
regio’s en plaatselijke autoriteiten samen 
met de lidstaten deelnemen, zodat deze 
rechtstreeks bij de ontwikkeling daarvan 
worden betrokken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Niet ontwaterde diepe 
turfgebieden met een hoog gehalte aan 
koolstof in de grond of vegetatie mogen
evenmin worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van andere energieprojecten 
zoals de bouw van windturbines en de 
bijbehorende wegen, waaronder 
‘drijvende wegen’ en andere 
infrastructuur. De gevolgen van zulke 
ontwikkelingen voor turfgebieden zouden 
onvermijdelijk leiden tot de uitdroging 
van grote delen van het  turfmoeras en de 
vrijkoming van daarin opgeslagen 
koolstof in de atmosfeer, hetgeen tot de 
vorming van kooldioxide leidt. 
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Motivering

Turfgebieden houden koolstof vast. De bouw van windfarms, ‘drijvende wegen’ en andere 
infrastructuur leidt tot de verstoring van de natuurlijke waterafvoer en uitdroging van de turf, 
waardoor grot hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer terechtkomen, zodat meer 
koolstofemissies ontstaan dan de windfarm ooit zal besparen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om disproportionele administratieve 
lasten te vermijden, moet een lijst 
standaardwaarden worden vastgesteld voor 
gemeenschappelijke trajecten voor de 
productie van biobrandstoffen. Er wordt 
van uitgegaan dat biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen altijd het in die lijst 
vermelde niveau van broeikasgasreductie 
verwezenlijken. Als de standaardwaarde 
voor broeikasgasreductie van een 
productietraject onder de vereiste 
minimumreductie blijft, moeten 
producenten die wensen aan te tonen dat ze 
dit minimumniveau bereikten, aantonen dat 
de werkelijke emissies van hun 
productieprocessen lager zijn dan die 
waarvan is uitgegaan bij de berekening van 
de standaardwaarden.

(45) Om disproportionele administratieve 
lasten te vermijden, moet een lijst 
standaardwaarden worden vastgesteld voor 
gemeenschappelijke trajecten voor de 
productie van biobrandstoffen. Er wordt 
van uitgegaan dat biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen altijd het in die lijst 
vermelde niveau van broeikasgasreductie 
verwezenlijken, hoewel dat in geen geval 
moet leiden tot discriminatie van lidstaten 
en regio’s met grondgebied dat
betrekkelijk onproductief is vanwege de 
aard van de grond, het klimaat of de 
opbrengst aan grondstoffen. Als de 
standaardwaarde voor broeikasgasreductie 
van een productietraject onder de vereiste 
minimumreductie blijft, moeten 
producenten die wensen aan te tonen dat ze 
dit minimumniveau bereikten, aantonen dat 
de werkelijke emissies van hun 
productieprocessen lager zijn dan die 
waarvan is uitgegaan bij de berekening van 
de standaardwaarden.

Motivering

Vermijden van discriminatie tussen lidstaten en derde landen.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Steunmaatregelen die overeenkomstig 
deze richtlijn worden genomen zijn 
staatssteun in de zin van artikel 87 van het 
Verdrag en moeten bij de Commissie 
worden aangemeld en, overeenkomstig 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag door de 
Commissie worden goedgekeurd vóór ze 
mogen worden toegepast. Informatie die op 
basis van deze richtlijn aan de Commissie 
wordt verstrekt, ontheft de lidstaten niet 
van hun aanmeldingsverplichting krachtens 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

(51) De lidstaten, regio’s en plaatselijke 
autoriteiten kunnen overheidshulp 
invoeren om hernieuwbare 
energievormen te steunen aangezien die 
in de beginfase duurder zijn dan de 
vormen die zij vervangen, met als gevolg 
dat hun penetratie op de energiemarkt 
niet leidt tot commerciële voordelen op 
korte termijn of lagere prijzen voor de 
consumenten. Steunmaatregelen die 
overeenkomstig deze richtlijn worden 
genomen zijn staatssteun in de zin van 
artikel 87 van het Verdrag en moeten bij de 
Commissie worden aangemeld en, 
overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het 
Verdrag door de Commissie worden 
goedgekeurd vóór ze mogen worden 
toegepast. Informatie die op basis van deze 
richtlijn aan de Commissie wordt verstrekt, 
ontheft de lidstaten niet van hun 
aanmeldingsverplichting krachtens 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

Motivering

De beste manier om alternatieve energie in de lidstaten te steunen, is ze bij overheidshulp te 
betrekken en dergelijke energievormen te bevorderen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) De mogelijkheden om via 
innovatie en een duurzaam 
mededingingsbeleid op energiegebied tot 
economische groei te komen, zijn 
onderkend. Vaak hangt de productie van 
hernieuwbare energie af van lokale of 
regionale KMO’s. De kansen op het 
gebied van groei en werkgelegenheid die 
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regionale en lokale investeringen in 
hernieuwbare energie in de lidstaten en 
hun regio’s scheppen, zijn belangrijk. De 
Commissie en de lidstaten zouden daarom 
nationale en regionale 
ontwikkelingsmaatregelen op deze 
gebieden moeten steunen, de uitwisseling 
van optimale praktijken bij de productie 
van hernieuwbare energie tussen 
plaatselijke en regionale 
ontwikkelingsinitiatieven moeten
aanmoedigen en het gebruik van 
structuurfondsen op dit gebied 
bevorderen; 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen en 
duurzame turfwinning in het vervoer in 
2020 minstens 10 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer in 
die lidstaat. 

Motivering

In diverse lidstaten van de EU is duurzaam gewonnen turf een belangrijke regionale en lokale 
warmte- en krachtbron die aansluit bij de behoefte aan gedecentraliseerde en gediversifieerde 
energiesystemen. Uit turf verkregen transportbrandstof zou voldoen aan de eis van beperking 
van de broeikasgasemissies en de voordelen voor het klimaat zijn dezelfde als bij andere 
biobrandstoffen. Uit turf verkregen transportbrandstof zou ook de commerciële toepassing van 
de Fischer- Tropsch-technologie van de tweede generatie bevorderen. Verder zou dankzij uit turf 
verkregen transportbrandstof de afhankelijkheid van de Europese Unie van ingevoerde energie 
en van olie afnemen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast.

1. Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast, uitgaande van de 
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energieactieplannen die op lokaal en 
regionaal niveau zijn opgesteld en
afgestemd op het beleid inzake ruimtelijke 
ordening en bodemgebruik. In een 
vroegtijdig stadium raadplegen de 
lidstaten de regionale plandiensten en 
lokale autoriteiten op actieve wijze in 
verband met de voorbereiding van hun
nationale actieplannen en betrekken ze 
actief in de gang van zaken.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, ook op 
regionaal en lokaal niveau, inclusief 
nationale en regionale beleidsmaatregelen 
om de bestaande biomassa te ontwikkelen 
en nieuwe biomassa gebruiksklaar te 
maken voor verschillende toepassingen, en 
moet worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

1 bis. De Commissie geeft de plaatselijke 
en regionale autoriteiten gedetailleerde 
richtsnoeren betreffende de actieve rol en 
de bevoegdheden die zij bij de uitvoering 
van de nationale actieplannen hebben, 
met gebruikmaking van 
praktijkvoorbeelden van de toepassing 
van energie van hernieuwbare 
energiebronnen, die gebaseerd zijn op de 
bestaande optimale praktijken.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de nationale wetgeving en de 
administratieve procedures de instelling 
van publiek-private partnerschappen 
toestaan en samenwerking tussen 
bedrijven, de openbare sector, scholen en 
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universiteiten aanmoedigen om in de 
geest van de strategie van Lissabon 
regionale innovatieclusters te vormen;

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) minder omslachtige 
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten; en

(f) minder omslachtige 
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten en 
gedecentraliseerde installaties voor 
hernieuwbare energie, zoals 
fotovoltaïsche elektriciteit, solaire 
thermale energie, kleine ketels op 
biomassa, kleine biogas-microcogen, 
waarvoor de vergunningsprocedures 
vervangen worden door een eenvoudige 
melding aan het bevoegde 
overheidslichaam; en

Motivering

Een eenvoudige melding in plaats van omslachtige toestemmingsprocedures versnelt de 
penetratie van kleine en gedecentraliseerde installaties voor hernieuwbare energie.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of

a) energie-efficiëntie van gebouwen, 
omschreven met een combinatie van de  
isolatienormen en de toegepaste 
verwarmingstechniek, waaronder warmte-
krachtkoppeling; 

Motivering

In de nieuwbouw kan vaak zonder veel extra kosten gebruik worden gemaakt van energie uit 
hernieuwbare bron. Toch moeten voor investeerders verdere technische mogelijkheden bestaan, 
omdat deze vaak tegen nog minder kosten bijdragen aan een veilige energievoorziening en de 
bescherming van het klimaat. Bij bestaande gebouwen zijn de kosten van de installatie van 
apparatuur voor het gebruik van hernieuwbare energie vaak extra hoog en variëren ze sterk van 
geval tot geval. Hier ligt financiële steun van de overheid meer voor de hand dan 
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bouwvoorschriften die de kosten van reeds bestaande gebouwen sterk verhogen en waarbij 
bureaucratische controleprocedures nodig zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie voor 
verwarmings- en koelingssystemen en voor 
apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie voor 
verwarmings- en koelingssystemen, 
voornamelijk in stedelijke gebieden waar 
deze systemen bijzonder veel nut hebben,
en voor apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

Motivering

Het is vanuit het oogpunt van het regionaal beleid van de EU belangrijk om in verband met de 
bevordering van verwarmings- en koelsystemen die met hernieuwbare energie werken de 
stedelijke dimensie van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen te onderstrepen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie en opleiding Informatie, opleiding en onderzoek

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten steunen het onderzoek 
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naar hernieuwbare energiebronnen en de 
ontwikkeling van zodanige betrekkingen 
tussen onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven dat de toepassing van 
nieuwe technologie wordt vergemakkelijkt 
en de productontwikkeling wordt 
bevorderd.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

3. De lidstaten stellen, voorzover ze niet al 
beschikbaar zijn in de desbetreffende 
opleidingsprogramma’s,
certificatieregelingen op voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen. 
Dergelijke regelingen worden gebaseerd op 
de in bijlage IV vastgelegde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig deze 
criteria zijn afgegeven.

Motivering

Gezien het hoge niveau van de opleidingen voor ambachtelijke beroepen in de meeste lidstaten 
gaat de voorgestelde certificatieregeling te ver.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten komen tot 
overeenstemming over de instelling van 
samenwerkingsprinciepen waarbij 
regionale en lokale autoriteiten worden 
betrokken, om ze volledig deel te laten 
nemen aan de ontwikkeling van 
informatie-, bewustmakings-, 
begeleidings- en opleidingsprogramma’s.

Adlib Express Watermark



PE405.967v02-00 12/17 AD\731376NL.doc

NL

Motivering

De regionale en locale autoriteiten zijn belangrijk voor scholing en opleiding en krijgen van de 
burgers steeds vaker de vraag de huidige informatievoorziening te verbeteren.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft. De exploitanten 
van transmissiesystemen geven bij 
transmissie van elektriciteit voorrang aan 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover 
de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt.

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft. De exploitanten 
van transmissiesystemen geven bij 
transmissie van elektriciteit voorrang aan 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover 
de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt en
de exploitatie van warmte-
krachtkoppelingsinstallaties niet wordt 
geschaad.

Motivering

De bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en van warmte-
krachtkoppeling is voor beide technieken gericht op een verbetering van de ononderbroken 
energievoorziening en de bescherming van het klimaat en beide technieken moeten worden 
gezien als instrumenten die even belangrijk zijn bij het nastreven van die doelen. Per geval moet 
de bijdrage van de betrokken installatie aan een ononderbroken energievoorziening en aan de 
bescherming van het klimaat worden beoordeeld, met inachtneming van de economische 
aspecten. 
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, d.w.z. land 
dat in of na januari 2008 een van de 
hierna vermelde statussen had, ongeacht 
of het die status nog steeds heeft:

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen afkomstig van:

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of 
waar de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;
b) gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden. 

a) gebieden die bij wet zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden.

c) graslanden met grote biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden die rijk zijn aan soorten, 
niet worden bemest en niet zijn aangetast.

b) graslanden met grote biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden die rijk zijn aan soorten, 
niet worden bemest en niet zijn aangetast;
c) gebieden waar het bodemgebruik 
illegaal is gewijzigd of ongerepte 
waterrijke gebieden zijn verwoest, 
waardoor de koolstofvoorraden in de 
grond uitgeput kunnen raken. 

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke graslanden onder punt c) vallen.
Een dergelijke maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, 
vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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Motivering

De oorspronkelijke definitie "bossen die niet verstoord zijn door menselijke activiteit" in artikel 
15, lid 3, letter a, is onnauwkeurig, wordt vooral voor statistische doeleinden gebruikt en biedt 
ruimte voor uiteenlopende interpretaties bij de vraag welke bossen hieronder vallen. In sommige 
gevallen zouden duurzaam beheerde bossen met een normale economische exploitatie kunnen 
worden beschouwd als ongerepte bossen met veel biodiversiteit en dus buiten het streefcijfer van 
10% biobrandstof vallen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
statussen had en deze status niet langer 
heeft:

4. De grondstoffen op houtbasis die 
worden gebruikt voor de productie van de 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1 moeten 
afkomstig zijn uit:

a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is, inclusief ongerepte 
veengebieden;

a) bossen die worden beheerd en gekapt 
volgens de MCPFE-criteria voor 
duurzaam bosbeheer of vergelijkbare 
criteria uit andere regionale processen 
voor het bosbouwbeleid;

b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan één hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 30%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse 
kunnen bereiken. 

b) bossen die aan de nationale bosbouw-
en milieuwetgeving voldoen ; of

De bepalingen van deze alinea zijn niet 
van toepassing als het land, op het
ogenblik dat de grondstof werd verkregen, 
dezelfde status had als in januari 2008.

c) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is, inclusief ongerepte 
veengebieden; de turf die voor de 
doeleinden van par. 1 verkregen wordt, 
mag hun jaarlijkse natuurlijke aangroei 
niet in omvang overtreffen.

Motivering

De Ministersconferentie inzake de bescherming van de bossen in Europa (MCPFE) heeft een 
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uitgebreide reeks criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer opgesteld, waarover alle 
ondertekenende landen verslag moeten uitbrengen. Deze criteria zijn ook nationaal van 
toepassing geworden en vormen nu in veel EU-landen een essentieel onderdeel van de nationale 
bosbouwwetgeving. In verschillende delen van de wereld zijn er overeenkomstige criteria en 
indicatoren vastgesteld, die toegepast zouden moeten worden op grondstoffen uit bossen buiten 
Europa.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de betrokkenheid van de regio's bij 
dit proces en de op lokaal en regionaal 
niveau genomen maatregelen;

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Overheidssteun voor deze 
energieën, waartoe behoren kan het 
gebruik van de structuurfondsen voor 
onderzoek en ontwikkeling van 
energietechnologie overeenkomstig de 
bepalingen van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie.

Motivering

Het gebruik van communautaire instrumenten zoals de structuurfondsen moet de onderzoeks-,  
ontwikkelings- en innovatiecapaciteit op deze gebieden versterken.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) de geraamde effecten van 
investeringen in de productie van energie 
uit hernieuwbare bronnen op de 
doelstellingen voor regionale 
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ontwikkeling.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de relatieve kosten en baten van de 
verschillende biobrandstoffen voor het 
milieu, de gevolgen van het 
communautaire invoerbeleid voor deze 
kosten en baten, de gevolgen voor de 
continuïteit van de energievoorziening en 
de manier waarop een evenwichtige aanpak 
kan worden bereikt tussen productie in de 
Gemeenschap en invoer;

a) de relatieve kosten en baten van de 
verschillende biobrandstoffen voor het 
milieu, met bijzondere aandacht voor de 
gevolgen voor de economische situatie in 
de regio's die betrokken zijn bij de 
productie, de distributie en het gebruik 
van die brandstoffen;

a bis) de gevolgen van het communautaire 
invoerbeleid voor deze kosten en baten, de 
gevolgen voor de continuïteit van de 
energievoorziening en de manier waarop 
een evenwichtige aanpak kan worden 
bereikt tussen productie in de 
Gemeenschap en invoer;

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de effecten van de investeringen van 
de lidstaten en regio’s in de productie van 
energie uit hernieuwbare bron op 
regionale groei en werkgelegenheid.
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