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Amendement 260
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het doel dat met de invoering van 
milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen wordt beoogd, zal niet 
worden bereikt als dit leidt tot producten 
die niet aan de criteria beantwoorden en 
die niet als biobrandstof maar als 
biovloeistoffen in de sectoren verwarming 
of elektriciteit worden gebruikt. De 
milieuduurzaamheidscriteria moeten 
daarom van toepassing zijn op 
biovloeistoffen in het algemeen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De geldende criteria moeten niet alleen van toepassing zijn op biovloeistoffen en 
biobrandstoffen, maar ook meer in het algemeen op biomassa, die eveneens wordt gebruikt in 
de sectoren verwarming en elektriciteit.

Amendement 261
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het doel dat met de invoering van 
milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen wordt beoogd, zal niet 
worden bereikt als dit leidt tot producten 
die niet aan de criteria beantwoorden en die 
niet als biobrandstof maar als 
biovloeistoffen in de sectoren verwarming 
of elektriciteit worden gebruikt. De 
milieuduurzaamheidscriteria moeten 

(35) Het doel dat met de invoering van 
milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen wordt beoogd, zal niet 
worden bereikt als dit leidt tot producten 
die niet aan de criteria beantwoorden en die 
niet als biomassa of biobrandstof maar als 
biovloeistoffen in de sectoren verwarming 
of elektriciteit worden gebruikt. De 
milieuduurzaamheidscriteria moeten 
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daarom van toepassing zijn op 
biovloeistoffen in het algemeen.

daarom van toepassing zijn op biomassa 
en biovloeistoffen in het algemeen.

Or. de

Motivering

De gehanteerde duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle bio-energiebronnen.  Er 
moeten passende randvoorwaarden worden ontwikkeld voor biobrandstoffen, andere voor 
verwarmingsdoeleinden gebruikte biovloeistoffen en biomassa.

Amendement 262
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die niet alleen 
betrekking heeft op biobrandstoffen maar 
ook op biovloeistoffen. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor
biobrandstoffen van deze richtlijn en die 
van Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. De Commissie moet bovendien 
in 2010 nagaan of het toepassingsgebied 
moet worden uitgebreid tot andere 

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van alle voor 
energiedoeleinden bestemde biomassa te 
garanderen. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de voor 
transportbrandstoffen op basis van 
biomassa geldende duurzaamheidscriteria 
van deze richtlijn en die van 
Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd.
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biomassatoepassingen.

Or. en

Motivering

De in het kader van deze richtlijn ontwikkelde duurzaamheidscriteria dienen te gelden voor 
alle vaste, gasvormige en vloeibare brandstoffen die op basis van biomassa voor 
energiedoeleinden worden geproduceerd. Deze criteria moeten in overeenstemming zijn met 
de in andere onderdelen van de EU-wetgeving neergelegde maatstaven, met name in de 
brandstofkwaliteitsrichtlijn voor de vervoerssector.

Amendement 263
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die niet alleen betrekking 
heeft op biobrandstoffen maar ook op 
biovloeistoffen. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen van deze richtlijn en die 
van Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. De Commissie moet bovendien 
in 2010 nagaan of het toepassingsgebied 

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die ook betrekking heeft 
op biomassa. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor biomassa van 
deze richtlijn en die van 
Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. 
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moet worden uitgebreid tot andere 
biomassatoepassingen.

Or. en

Motivering

Alle biomassatoepassingen moeten nu reeds onder de richtlijn vallen.

Amendement 264
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die niet alleen betrekking 
heeft op biobrandstoffen maar ook op 
biovloeistoffen. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen van deze richtlijn en die 
van Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. De Commissie moet bovendien 
in 2010 nagaan of het toepassingsgebied 
moet worden uitgebreid tot andere 
biomassatoepassingen.

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die niet alleen betrekking 
heeft op biobrandstoffen maar ook op
biovloeistoffen en biomassa. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen van deze richtlijn en die 
van Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. De Commissie moet bovendien 
in 2010 nagaan of het toepassingsgebied 
moet worden uitgebreid tot andere 
biomassatoepassingen.

Or. de
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Motivering

De gehanteerde duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle bio-energiebronnen.  Er 
moeten passende randvoorwaarden worden ontwikkeld voor biobrandstoffen, andere voor 
verwarmingsdoeleinden gebruikte biovloeistoffen en biomassa.

Amendement 265
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die niet alleen betrekking 
heeft op biobrandstoffen maar ook op 
biovloeistoffen. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen van deze richtlijn en die 
van Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. De Commissie moet bovendien 
in 2010 nagaan of het toepassingsgebied 
moet worden uitgebreid tot andere 
biomassatoepassingen.

(36) Tijdens de Europese Raad van Brussel 
in maart 2007 is de Commissie verzocht 
om een uitgebreide richtlijn inzake het 
gebruik van alle hernieuwbare 
energiebronnen voor te stellen, met criteria 
en bepalingen om de duurzame levering en 
het duurzame gebruik van bio-energie te 
garanderen. Deze criteria moeten een 
coherent onderdeel vormen van een 
ruimere regeling, die niet alleen betrekking 
heeft op biobrandstoffen maar ook op 
biovloeistoffen en biomassa. Dergelijke 
duurzaamheidscriteria moeten dan ook 
worden opgenomen in deze richtlijn. Om te 
vermijden dat een onsamenhangende 
aanpak tot extra kosten voor het 
bedrijfsleven en tot incoherentie van de 
milieumaatregelen zou leiden, is het van 
essentieel belang dat de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen van deze richtlijn en die 
van Richtlijn 98/70/EG op elkaar worden 
afgestemd. De Commissie moet bovendien 
in 2010 nagaan of het toepassingsgebied 
moet worden uitgebreid tot andere 
biomassatoepassingen.

Or. sl



PE407.891v01-00 8/117 AM\728453NL.doc

NL

Amendement 266
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gronden met grote 
koolstofvoorraden of vegetatie worden 
gebruikt voor het verbouwen van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, komt een gedeelte 
van de opgeslagen koolstof vrij in de 
atmosfeer, wat tot de vorming van 
koolstofdioxide leidt. Deze extra emissies 
van broeikasgassen kunnen de positieve 
invloed van biobrandstoffen of 
biovloeistoffen op de broeikasgasemissies 
ongedaan maken, en soms zelfs 
ruimschoots. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie van bepaalde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
moet daarom rekening worden gehouden 
met het volledige effect van dergelijke 
wijzigingen van het grondgebruik, 
teneinde te garanderen dat bij het 
berekenen van de broeikasgasreductie 
rekening wordt gehouden met het totale 
koolstofeffect van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

(37) Als gronden met grote 
koolstofvoorraden of vegetatie worden 
gebruikt voor het verbouwen van 
grondstoffen voor de productie van 
biomassa voor energiewinning, komt een 
gedeelte van de opgeslagen koolstof vrij in 
de atmosfeer, wat tot de vorming van 
koolstofdioxide leidt. Deze extra emissies 
van broeikasgassen kunnen de positieve 
invloed van brandstof uit biomassa op de 
broeikasgasemissies ongedaan maken, en 
soms zelfs ruimschoots. Bij het berekenen 
van de broeikasgasreductie moet daarom 
rekening worden gehouden met het 
volledige effect van dergelijke 
rechtstreekse of indirecte wijzigingen van 
het grondgebruik.

Or. en

Motivering

De in het kader van deze richtlijn ontwikkelde duurzaamheidscriteria dienen te gelden voor 
alle vaste, gasvormige en vloeibare brandstoffen die op basis van biomassa voor 
energiedoeleinden worden geproduceerd. Vreemd is wel dat de Commissie het EP en de Raad 
met betrekking tot de minimaal te bereiken broeikasgasreducties alleen vergelijkend 
cijfermateriaal verstrekt omtrent vloeibare brandstoffen op basis van biomassa. Het is de 
bedoeling dat in deze richtlijn ook soortgelijke cijfers worden vastgesteld voor de productie 
van gasvormige en vaste biomassa voor energiedoeleinden.
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Amendement 267
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gronden met grote 
koolstofvoorraden of vegetatie worden 
gebruikt voor het verbouwen van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, komt een gedeelte 
van de opgeslagen koolstof vrij in de 
atmosfeer, wat tot de vorming van 
koolstofdioxide leidt. Deze extra emissies 
van broeikasgassen kunnen de positieve 
invloed van biobrandstoffen of 
biovloeistoffen op de broeikasgasemissies 
ongedaan maken, en soms zelfs 
ruimschoots. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie van bepaalde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
moet daarom rekening worden gehouden 
met het volledige effect van dergelijke 
wijzigingen van het grondgebruik, 
teneinde te garanderen dat bij het 
berekenen van de broeikasgasreductie 
rekening wordt gehouden met het totale 
koolstofeffect van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

(37) Als gronden met grote 
koolstofvoorraden of vegetatie worden 
gebruikt voor het verbouwen van 
grondstoffen voor de productie van 
biomassa, komt een gedeelte van de 
opgeslagen koolstof vrij in de atmosfeer, 
wat tot de vorming van koolstofdioxide 
leidt. Deze extra emissies van 
broeikasgassen kunnen de positieve 
invloed van biomassa op de 
broeikasgasemissies ongedaan maken, en 
soms zelfs ruimschoots. Bij het berekenen 
van de broeikasgasreductie van bepaalde 
soorten biomassa moet daarom rekening 
worden gehouden met het volledige effect 
van dergelijke wijzigingen van het 
grondgebruik. Dit is noodzakelijk om te 
garanderen dat bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie rekening wordt 
gehouden met het totale koolstofeffect van 
het gebruik van biomassa.

Or. en

Motivering

Niet alleen biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten op een ecologisch verantwoorde manier 
worden geproduceerd, maar ook alle soorten biomassa waarvan gebruik wordt gemaakt.
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Amendement 268
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gronden met grote 
koolstofvoorraden of vegetatie worden 
gebruikt voor het verbouwen van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, komt een gedeelte 
van de opgeslagen koolstof vrij in de 
atmosfeer, wat tot de vorming van 
koolstofdioxide leidt. Deze extra emissies 
van broeikasgassen kunnen de positieve 
invloed van biobrandstoffen of 
biovloeistoffen op de broeikasgasemissies 
ongedaan maken, en soms zelfs 
ruimschoots. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie van bepaalde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
moet daarom rekening worden gehouden 
met het volledige effect van dergelijke 
wijzigingen van het grondgebruik, 
teneinde te garanderen dat bij het 
berekenen van de broeikasgasreductie 
rekening wordt gehouden met het totale 
koolstofeffect van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

(37) Als gronden met grote 
koolstofvoorraden of vegetatie worden 
gebruikt voor het verbouwen van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere energiedoeleinden, komt een 
gedeelte van de opgeslagen koolstof vrij in 
de atmosfeer, wat tot de vorming van 
koolstofdioxide leidt. Deze extra emissies 
van broeikasgassen kunnen de positieve 
invloed van biomassa, biobrandstoffen of 
biovloeistoffen op de broeikasgasemissies 
ongedaan maken, en soms zelfs 
ruimschoots. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie van biomassa en van 
bepaalde biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen moet daarom rekening 
worden gehouden met het volledige effect 
van dergelijke wijzigingen van het 
grondgebruik. Dit is noodzakelijk om te 
garanderen dat bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie rekening wordt 
gehouden met het totale koolstofeffect van 
het gebruik van biomassa, biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen.

Or. sl

Amendement 269
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek 
door economische operatoren te 
vermijden en te voorkomen dat landen met 

(38) Om concurrentie voor 
levensmiddelen en diervoeding te 
vermijden en rekening houdende met de 
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grote koolstofvoorraden, die achteraf 
bekeken niet geschikt waren voor de 
productie van grondstoffen voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
toch daarvoor worden gebruikt, mag land 
waarvan de koolstofvoorraden die 
vrijkomen bij het verbouwen van 
dergelijke grondstoffen niet binnen een 
redelijke termijn, rekening houdende met 
de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen,
niet worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen. 
Uit de inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden in deze 
categorie moeten worden opgenomen.

hoogdringendheid van de 
klimaatverandering en de mogelijk 
aanzienlijke negatieve 
broeikasgaseffecten van een indirecte 
wijziging van het bodemgebruik, mag 
grond die wordt gebruikt voor de 
productie van levensmiddelen of 
diervoeding niet worden gebruikt voor de 
productie van brandstoffen voor vervoer.
Bij de productie van 
transportbrandstoffen uit biomassa mag 
uitsluitend gebruik worden gemaakt van 
afval of residuen, braakliggende, 
marginale of aangetaste grond met weinig 
biodiversiteit en met een netto 
broeikasgasvoordeel of van grond met een 
hogere productiviteit die reeds wordt 
benut voor de productie van biomassa 
voor transportbrandstoffen. Uit de 
inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden van de 
productie van biomassa voor energie
moeten worden uitgesloten.

Or. en

Motivering

De filosofie die aan de opzet van de rapporteur ten grondslag ligt, bestaat erin te gaan voor 
de "go-categorieën", d.w.z. afval, residuen, braakliggende, marginale of aangetaste grond en 
voor verhoging van de productiviteit van bestaande grond die reeds voor de productie van 
transportbrandstoffen uit biomassa is vrijgegeven, in plaats van te kiezen voor "no-go-
categorieën" zoals nu door de Commissie wordt voorgesteld.
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Amendement 270
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek 
door economische operatoren te vermijden
en te voorkomen dat landen met grote 
koolstofvoorraden, die achteraf bekeken 
niet geschikt waren voor de productie van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, toch daarvoor 
worden gebruikt, mag land waarvan de 
koolstofvoorraden die vrijkomen bij het 
verbouwen van dergelijke grondstoffen 
niet binnen een redelijke termijn, rekening 
houdende met de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen,
niet worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.
Uit de inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden in deze 
categorie moeten worden opgenomen.

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek
door economische operatoren te vermijden 
en te voorkomen dat landen met grote 
koolstofvoorraden, die achteraf bekeken 
niet geschikt waren voor de productie van 
grondstoffen voor biomassa, toch daarvoor 
worden gebruikt, mag land waarvan de 
koolstofvoorraden die vrijkomen bij het 
verbouwen van dergelijke grondstoffen 
niet binnen een redelijke termijn, rekening 
houdende met de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biomassa, niet worden gebruikt voor de 
productie van biomassa. Uit de 
inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden, naast andere 
categorieën van gronden in deze categorie 
moeten worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Waarschijnlijk vallen ook andere grondcategorieën onder de genoemde categorie, zodat de 
mogelijkheid moet worden opengelaten om andere grondcategorieën van de productie van 
biomassa uit te sluiten. 
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Amendement 271
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek 
door economische operatoren te vermijden 
en te voorkomen dat landen met grote 
koolstofvoorraden, die achteraf bekeken 
niet geschikt waren voor de productie van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, toch daarvoor 
worden gebruikt, mag land waarvan de 
koolstofvoorraden die vrijkomen bij het 
verbouwen van dergelijke grondstoffen 
niet binnen een redelijke termijn, rekening 
houdende met de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
niet worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen. 
Uit de inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden in deze 
categorie moeten worden opgenomen.

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek 
door leveranciers van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen te vermijden en te 
voorkomen dat landen met grote 
koolstofvoorraden, die achteraf bekeken 
niet geschikt waren voor de productie van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, toch daarvoor 
worden gebruikt, mag land waarvan de 
koolstofvoorraden die vrijkomen bij het 
verbouwen van dergelijke grondstoffen 
niet binnen een redelijke termijn, rekening 
houdende met de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
niet worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen. 
Uit de inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden in deze 
categorie moeten worden opgenomen.

Or. de

Motivering

De verantwoordelijkheid moet ter wille van de inzichtelijkheid duidelijk worden afgebakend 
tussen de voor het verkrijgen van een geldig certificaat verantwoordelijke leverancier van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen en de brandstofleverancier die verantwoordelijk is 
voor de inlevering van het certificaat, zodat de naleving van de regelgeving kan worden 
gewaarborgd.
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Amendement 272
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek 
door economische operatoren te vermijden 
en te voorkomen dat landen met grote 
koolstofvoorraden, die achteraf bekeken 
niet geschikt waren voor de productie van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen, toch daarvoor 
worden gebruikt, mag land waarvan de 
koolstofvoorraden die vrijkomen bij het 
verbouwen van dergelijke grondstoffen 
niet binnen een redelijke termijn, rekening 
houdende met de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
niet worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen. 
Uit de inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden in deze 
categorie moeten worden opgenomen.

(38) Om onnodig moeizaam onderzoek 
door leveranciers van biobrandstoffen te 
vermijden en te voorkomen dat landen met 
grote koolstofvoorraden, die achteraf 
bekeken niet geschikt waren voor de 
productie van grondstoffen voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
toch daarvoor worden gebruikt, mag land 
waarvan de koolstofvoorraden die 
vrijkomen bij het verbouwen van 
dergelijke grondstoffen niet binnen een 
redelijke termijn, rekening houdende met 
de hoogdringendheid van de 
klimaatverandering, kunnen worden 
gecompenseerd door de 
broeikasgasreductie van de geproduceerde 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
niet worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen. 
Uit de inventarisering van de wereldwijde 
koolstofvoorraden kan worden 
geconcludeerd dat waterrijke gebieden en 
permanent beboste gebieden in deze 
categorie moeten worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid moet ter wille van de inzichtelijkheid duidelijk worden afgebakend 
tussen de voor het verkrijgen van een geldig certificaat verantwoordelijke leverancier van 
biobrandstoffen en de brandstofleverancier die verantwoordelijk is voor de inlevering van het 
certificaat, zodat de naleving van de regelgeving kan worden gewaarborgd.  Leveranciers van 
biobrandstoffen zijn direct betrokken bij de biobrandstofvoorzieningsketen, en hebben 
derhalve rechtstreeks toegang tot alle gegevens met betrekking tot 
BKG/milieuvriendelijkheidsaspecten en dienen daarvoor derhalve aansprakelijk te zijn. 
Duidelijke aansprakelijkheidsregels komen de betrokkenheid, de naleving en de 
gegevensintegriteit ten goede.
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Amendement 273
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Gronden met grote 
koolstofvoorraden in de bodem of 
vegetatie mogen evenmin gebruikt worden 
voor andere duurzame-energieprojecten 
zoals de bouw van windmolens en de 
daarmee verbonden aanleg van wegen, 
waaronder "drijvende wegen", en andere 
infrastructuur. Dergelijke projecten 
leiden in veengebieden onontkoombaar 
tot grootschalige uitdroging en het 
vrijkomen van opgeslagen koolstof in de 
vorm van kooldioxide in de atmosfeer. 

Or. en

Motivering

Veengebieden vormen een koolstofreservoir. 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 274
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor het gebruik van 
biomassa voor energiedoeleinden en de 
toename van de wereldwijde vraag naar 
transportbrandstoffen uit biomassa mogen 
niet leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Dergelijke 
beperkte middelen, die volgens diverse 
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internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn 
van gebieden met grote biodiversiteit.
Volgens de gekozen criteria hebben 
bossen een grote biodiversiteit als ze niet 
verstoord zijn door significante menselijke 
activiteit (de definitie die gebruikt wordt 
door de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen 
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van brandstoffen 
uit biomassa zou leiden tot de vernietiging 
van gebieden met grote biodiversiteit.

Or. en

Motivering

De filosofie die aan de opzet van de rapporteur ten grondslag ligt, bestaat erin te gaan voor 
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de "go-categorieën", d.w.z. afval, residuen, braakliggende, marginale of aangetaste grond en 
voor verhoging van de productiviteit van bestaande grond die reeds voor de productie van 
transportbrandstoffen uit biomassa is vrijgegeven, in plaats van te kiezen voor "no-go-
categorieën" zoals nu door de Commissie wordt voorgesteld.

Amendement 275
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit. Volgens 
de gekozen criteria hebben bossen een 
grote biodiversiteit als ze niet verstoord 
zijn door significante menselijke activiteit
(de definitie die gebruikt wordt door de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit en de 
onttrekking van grondstoffen geen negatief 
effect heeft op de biodiversiteit . Volgens 
de gekozen criteria hebben bossen een 
grote biodiversiteit als het primaire bossen 
betreft (de definitie die door de Voedsel-
en Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties (FAO) gebruikt wordt in haar 
Global Forest Resource Assessment) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Voorts 
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natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen 
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

ook gebieden waar de winning van andere 
bosproducten dan hout is toegestaan, op 
voorwaarde dat de menselijke impact 
beperkt blijft.  Er mogen enkele bomen 
zijn gekapt. Andere soorten bossen zoals 
gedefinieerd door de FAO, zoals 
aangepaste natuurbossen, semi-
natuurlijke bossen en plantages kunnen 
niet als primaire bossen worden 
beschouwd. Gezien de grote 
biodiversiteitswaarde van bepaalde 
graslanden mogen biobrandstoffen die 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen die op dergelijke landen 
worden verbouwd, niet in aanmerking 
komen voor de in deze richtlijn 
vastgestelde stimulansen indien deze 
worden geoogst op een manier die een 
negatieve uitwerking heeft op de 
biodiversiteit. De Commissie moet 
passende criteria en/of geografische 
grenzen vaststellen om dergelijke 
graslanden met grote biodiversiteitswaarde 
te definiëren overeenkomstig de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis en 
relevante internationale normen.

Or. en

Motivering

"Bossen die niet verstoord zijn door significante menselijke activiteit" is een inaccurate term 
die voornamelijk voor statistische doeleinden is gebruikt.  Zij laat ruimte voor uiteenlopende 
interpretaties omtrent de vraag welke bossen onder deze categorie vallen Deze definitie bergt 
het risico in zich dat duurzaam beheerde bossen met een normale economische exploitatie -
zonder dat bekend is om welke oppervlakten het gaat - kunnen worden beschouwd als 
ongerepte bossen met veel biodiversiteit en dus buiten het streefcijfer van 10% biobrandstof 
zouden kunnen vallen.
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Amendement 276
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit. Volgens 
de gekozen criteria hebben bossen een 
grote biodiversiteit als ze niet verstoord 
zijn door significante menselijke activiteit 
(de definitie die gebruikt wordt door de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor het gebruik van 
biomassa en de toename van de 
wereldwijde vraag naar biomassa mogen 
niet leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Dergelijke 
beperkte middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van biomassa zou 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat het gebruik van biomassa 
alleen mag worden gestimuleerd wanneer 
kan worden gegarandeerd dat ze niet 
afkomstig is van gebieden met grote 
biodiversiteit. Volgens de gekozen criteria 
hebben bossen, naast andere categorieën 
van grond, een grote biodiversiteitals ze 
niet verstoord zijn door significante 
menselijke activiteit (de definitie die 
gebruikt wordt door de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties, de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties en de 
ministeriële Conferentie voor de 
bescherming van het bos in Europa) of die 
onder nationale natuurbeschermingswetten 
vallen. Gezien de grote 
biodiversiteitswaarde van bepaalde 
graslanden mag biomassa die 
geproduceerd is op basis van grondstoffen 
die op dergelijke landen worden verbouwd, 
niet in aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
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richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde en andere 
grondcategorieën met een hoge 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

Or. en

Motivering

Waarschijnlijk vallen ook andere grondcategorieën onder de genoemde categorie, zodat de 
mogelijkheid moet worden opengelaten om andere grondcategorieën van de productie van 
biomassa uit te sluiten. 

Amendement 277
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biomassa, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en de toename van de wereldwijde vraag 
naar biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen mogen niet leiden tot de 
vernietiging van gebieden met grote 
biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van biomassa, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biomassa, biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen alleen mogen 
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gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit. Volgens 
de gekozen criteria hebben bossen een 
grote biodiversiteit als ze niet verstoord 
zijn door significante menselijke activiteit 
(de definitie die gebruikt wordt door de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen 
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

worden gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit. Volgens 
de gekozen criteria hebben bossen een 
grote biodiversiteit als ze niet verstoord 
zijn door significante menselijke activiteit 
(de definitie die gebruikt wordt door de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen biomassa en 
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

Or. sl

Amendement 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
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middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit.

middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met een tot dusver grote 
biodiversiteit waarvan de biodiversiteit in 
gevaar zou kunnen komen.

Or. es

Motivering

Door de aanplant en ontginning van palmplantages kan een niche worden gecreëerd waarin 
zich een nieuwe vorm van biodiversiteit kan ontwikkelen. Wat moet worden voorkomen is dat 
reeds bestaande biodiversiteit wordt vernietigd door op de verkeerde plaatsen plantages in te 
richten.

Amendement 279
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Hoewel het niet de bedoeling is 
dat energie uit biomassa wordt 
geproduceerd uit grondstoffen van land 
met een erkende grote biodiversiteit of 
land met hoge koolstofvoorraden, zoals 
primaire bossen,  kunnen natuurbossen 
als ongewenst gevolg van de gestegen 
productie van biobrandstoffen 
desalniettemin onderhevig zijn aan grote 
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druk. Wanneer bijvoorbeeld door een 
stijging van de vraag naar biodiesel de 
vraag naar plantaardige oliën toeneemt, 
kan één van de mogelijke gevolgen 
daarvan zijn dat bos wordt gekapt voor de 
productie van sojabonen of palmolie. In 
sommige gevallen vindt zulke boskap zelfs 
plaats wanneer het volgens nationale of 
internationale voorschriften illegaal is. 
Verder zal vrijwel elke activiteit waarbij 
sprake is van intensief grondgebruik de 
druk op het land, in wat voor vorm dan 
ook, onvermijdelijk doen toenemen als 
men die activiteit op grotere schaal gaat 
uitvoeren. Toch is het belangrijk dat de 
EU prikkels verschaft om het risico van 
zulke effecten tot een minimum te 
beperken. Met name het bevorderen van 
regelingen voor de bescherming van 
tropisch regenwoud, zoals compensatie 
voor 'verhinderde ontbossing’, moet voor 
de EU een hoge prioriteit hebben.

Or. en

Motivering

De term "bossen die niet verstoord zijn door significante menselijke activiteit" moet worden 
vervangen door "primaire bossen" - zie de motivering in overweging 39. Het winnen van 
biomassa uit permanent beboste gebieden is niet verboden zolang het beboste gebied niet 
wordt verwoest en omgezet in andere soorten grond die wordt gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen.

Amendement 280
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-

(40) Voor de productie van biomassa voor 
energiedoeleinden bestemde grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd, moeten
naast de EU-milieuvoorschriften voor 
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milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen die uit derde 
landen zijn ingevoerd.

landbouwproducten ook voldoen aan de 
voor ingevoerde producten geldende 
criteria.

Or. en

Motivering

Voor uit derde landen afkomstige voor energiedoeleinden bestemde biomassa moeten dezelfde 
duurzaamheidscriteria gelden als voor binnen de EU geproduceerde biomassa.

Amendement 281
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen die uit derde 
landen zijn ingevoerd.

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten.

Or. it

Amendement 282
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Biobrandstoffen en andere (40) Biobrandstoffen en andere 
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biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen die uit derde 
landen zijn ingevoerd.

biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Voor zover zulks 
administratief en technisch haalbaar is, 
moeten voor uit derde landen ingevoerde 
producten soortgelijke criteria worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Voor zover haalbaar moeten voor producten uit EU-landen en producten uit niet-lidstaten 
dezelfde milieueisen worden toegepast.

Amendement 283
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De milieuduurzaamheidscriteria 
zullen alleen effect hebben als ze een 
wijziging van het gedrag van de 
marktdeelnemers tot gevolg hebben. 
Marktdeelnemers zullen hun gedrag pas 
wijzigen als biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die aan de criteria 
beantwoorden aan een hogere prijs 
kunnen worden verkocht dan die welke 
niet aan de criteria voldoen. Volgens de 
massabalansmethode voor het verifiëren 
van de naleving bestaat er een fysiek 
verband tussen de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die aan de criteria beantwoorden en het 
verbruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen in de Gemeenschap, 
waardoor een correct evenwicht ontstaat 
tussen vraag en aanbod en het 
prijsvoordeel groter is dan in systemen 

Schrappen
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zonder dit verband. Om te garanderen dat 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die aan de milieuduurzaamheidscriteria 
voldoen tegen een hogere prijs kunnen 
worden verkocht, waarbij de integriteit 
van het systeem behouden blijft en 
onredelijke lasten voor het bedrijfsleven 
worden vermeden, moet de naleving 
worden gecontroleerd op basis van het 
massabalanssysteem. Andere 
controlesystemen moeten echter worden 
herzien.

Or. en

Motivering

Aan alle systemen zijn marktsignalen en stimulansen voor de productie van duurzame 
biobrandstoffen verbonden. Derhalve mag het Europees duurzaamheidsstelsel voor 
biobrandstoffen geen specifiek systeem voor het beheer van informatie via de 
voorzieningsketen voorschrijven. Het hanteren van een flexibel systeem moet ervoor garant 
staan dat de meest geschikte methode wordt gebruikt.

Amendement 284
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De milieuduurzaamheidscriteria 
zullen alleen effect hebben als ze een 
wijziging van het gedrag van de 
marktdeelnemers tot gevolg hebben. 
Marktdeelnemers zullen hun gedrag pas 
wijzigen als biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die aan de criteria 
beantwoorden aan een hogere prijs 
kunnen worden verkocht dan die welke 
niet aan de criteria voldoen. Volgens de 
massabalansmethode voor het verifiëren 
van de naleving bestaat er een fysiek 
verband tussen de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die aan de criteria beantwoorden en het 

Schrappen



AM\728453NL.doc 27/117 PE407.891v01-00

NL

verbruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen in de Gemeenschap, 
waardoor een correct evenwicht ontstaat 
tussen vraag en aanbod en het 
prijsvoordeel groter is dan in systemen 
zonder dit verband. Om te garanderen dat 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die aan de milieuduurzaamheidscriteria 
voldoen tegen een hogere prijs kunnen 
worden verkocht, waarbij de integriteit 
van het systeem behouden blijft en 
onredelijke lasten voor het bedrijfsleven 
worden vermeden, moet de naleving 
worden gecontroleerd op basis van het 
massabalanssysteem. Andere 
controlesystemen moeten echter worden 
herzien.

Or. en

Motivering

Aan alle systemen zijn marktsignalen en stimulansen voor de productie van duurzame 
biobrandstoffen verbonden. Derhalve mag het Europees duurzaamheidsstelsel voor 
biobrandstoffen geen specifiek systeem voor het beheer van informatie via de 
voorzieningsketen voorschrijven. Het hanteren van een flexibel systeem moet ervoor garant 
staan dat de meest geschikte methode wordt gebruikt.

Amendement 285
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De milieuduurzaamheidscriteria zullen 
alleen effect hebben als ze een wijziging 
van het gedrag van de marktdeelnemers tot 
gevolg hebben. Marktdeelnemers zullen 
hun gedrag pas wijzigen als 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
die aan de criteria beantwoorden aan een 
hogere prijs kunnen worden verkocht dan 
die welke niet aan de criteria voldoen. 

(41) De milieuduurzaamheidscriteria zullen 
alleen effect hebben als ze een wijziging 
van het gedrag van de marktdeelnemers tot 
gevolg hebben. Marktdeelnemers zullen 
hun gedrag pas wijzigen als biomassa voor 
energiewinning die aan de criteria 
beantwoordt tegen een hogere prijs kan
worden verkocht dan die welke niet aan de 
criteria voldoet. Volgens de 
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Volgens de massabalansmethode voor het 
verifiëren van de naleving bestaat er een 
fysiek verband tussen de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
die aan de criteria beantwoorden en het 
verbruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen in de Gemeenschap, 
waardoor een correct evenwicht ontstaat 
tussen vraag en aanbod en het 
prijsvoordeel groter is dan in systemen 
zonder dit verband. Om te garanderen dat 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
die aan de milieuduurzaamheidscriteria 
voldoen tegen een hogere prijs kunnen 
worden verkocht, waarbij de integriteit van 
het systeem behouden blijft en onredelijke 
lasten voor het bedrijfsleven worden 
vermeden, moet de naleving worden 
gecontroleerd op basis van het 
massabalanssysteem. Andere 
controlesystemen moeten echter worden 
herzien.

massabalansmethode voor het verifiëren 
van de naleving bestaat er een fysiek 
verband tussen de productie van biomassa 
voor energiewinning die aan de criteria 
beantwoordt en het verbruik van biomassa
voor energiewinning in de Gemeenschap, 
waardoor een correct evenwicht ontstaat 
tussen vraag en aanbod en het 
prijsvoordeel groter is dan in systemen 
zonder dit verband. Om te garanderen dat 
biomassa voor energiewinning die aan de 
milieuduurzaamheidscriteria voldoet tegen 
een hogere prijs kan worden verkocht, 
waarbij de integriteit van het systeem 
behouden blijft en onredelijke lasten voor 
het bedrijfsleven worden vermeden, moet 
de naleving worden gecontroleerd op basis 
van het massabalanssysteem. Andere 
controlesystemen moeten echter worden 
herzien.

Or. en

Motivering

De naleving van de criteria moet voor alle soorten biomassa voor energiewinning als 
maatstaf gelden.

Amendement 286
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Het is in het belang van de 
Gemeenschap stimulansen te bieden voor 
de ontwikkeling van multilaterale en 
bilaterale overeenkomsten en voor 
vrijwillige internationale of nationale 
regelingen voor het vaststellen van normen 
voor de productie van duurzame 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 

(42) Het is in het belang van de 
Gemeenschap stimulansen te bieden voor 
de ontwikkeling van multilaterale 
overeenkomsten en voor vrijwillige 
internationale of nationale regelingen voor 
het vaststellen van normen voor de 
productie van duurzame 
transportvloeistoffen uit biomassa en voor 
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en voor het certificeren van het feit dat de 
productie van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen aan die normen voldoet. 
Daarom moeten voorzieningen worden 
getroffen om te garanderen dat dergelijke 
overeenkomsten of regelingen betrouwbare 
bewijzen en gegevens opleveren, voor 
zover ze voldoen aan passende normen 
inzake betrouwbaarheid, transparantie en 
onafhankelijke auditing.

het certificeren van het feit dat de productie 
van transportbrandstoffen uit biomassa 
aan die normen voldoet. Daarom moeten 
voorzieningen worden getroffen met 
betrekking tot de procedures die 
noodzakelijk zijn om te garanderen dat 
dergelijke overeenkomsten of regelingen 
betrouwbare bewijzen en gegevens 
opleveren, voor zover ze voldoen aan 
passende normen inzake betrouwbaarheid, 
transparantie en onafhankelijke auditing.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de gewijzigde definitie van het begrip "biobrandstoffen". 

Amendement 287
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De Commissie en de lidstaten zien 
erop toe dat de lidstaten de nodige 
voorzieningen treffen ter waarborging 
van de mondiale concurrentiepositie van 
de energie-intensieve industrie door de 
extra kosten als gevolg van het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen te 
temperen.

Or. en

Motivering

De Europese energie-intensieve industrieën moeten mondiaal concurreren, m.a.w. de prijzen 
voor hun goederen en diensten worden op de wereldmarkt bepaald. De te verwachten stijging 
van de elektriciteitsprijzen in Europa als gevolg van de doorberekening van de kosten van 
hernieuwbare energie zou hen derhalve in vergelijking met hun mondiale concurrenten in een 
nadelige positie brengen.  Daarom moeten energie-intensieve industrieën worden beschermd 
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tegen de kosten die eventuele steunregelingen met zich meebrengen.

Amendement 288
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Het is noodzakelijk duidelijke regels 
vast te stellen voor de berekening van de 
broeikasgasemissies van biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen en van 
vergelijkbare fossiele brandstoffen.

(43) Het is noodzakelijk duidelijke regels 
vast te stellen voor de berekening van de 
broeikasgasemissies van biomassa voor 
energiewinning en van vergelijkbare 
fossiele brandstoffen.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft het EP en de Raad alleen cijfers verstrekt over met vloeibare 
brandstoffen uit biomassa te vergelijken koolstofhoudende brandstoffen.  Ook voor 
gasvormige en vaste biomassa die voor energiewinning is bestemd moeten vergelijkbare 
cijfers worden uitgewerkt om regels te kunnen vaststellen voor alle voor energiedoeleinden 
bestemde biomassa. 

Amendement 289
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Het is noodzakelijk duidelijke regels 
vast te stellen voor de berekening van de 
broeikasgasemissies van biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen en van 
vergelijkbare fossiele brandstoffen.

(43) Het is noodzakelijk duidelijke regels 
vast te stellen voor de berekening van de 
broeikasgasemissies van biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen en van 
vergelijkbare fossiele brandstoffen op basis 
van erkende en actuele fysische en 
technische informatie.

Or. de
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Motivering

Om te garanderen dat er altijd transparante en duidelijke gegevens beschikbaar zijn voor de 
berekening van broeikasgasemissies moeten er erkende en geactualiseerde 
berekeningsmethoden worden vastgesteld.

Amendement 290
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Subsidies uit hoofde van 
eventuele steunmechanismen, met 
inbegrip van financiële prikkels, die 
door de lidstaten worden ingevoerd 
voor het stimuleren van de 
grootschalige productie en 
consumptie van hernieuwbare 
energie in het vervoer, moeten in 
verhouding staan tot de 
gerealiseerde broeikasgasreductie. 
Dergelijke steunmechanismen 
moeten zich vooral richten op de 
bevordering van biomassa, 
biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die hogere 
broeikasgasreducties opleveren dan 
in deze richtlijn wordt 
voorgeschreven. 

Or. en

Motivering

Hogere broeikasgasreducties moeten met behulp van steunregelingen worden gestimuleerd. 
De lidstaten moeten waar nodig de mogelijkheid krijgen om verdere aanvullende 
ondersteuningscriteria op te leggen.
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Amendement 291
Claude Turmes

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 worden 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 
delen van de gemeenschappelijke trajecten 
voor de productie van biobrandstoffen. 

Or. en

Motivering

Alle Europese producenten moeten hun eigen teeltgegevens verstrekken.  Er worden geen 
standaardwaarden vastgesteld. De in bijlage VII vermelde standaardteeltwaarden gelden 
alleen voor producten van buiten de EU. 

Amendement 292
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Om te vermijden dat het verbouwen 
van grondstoffen voor biobrandstoffen en 

Schrappen
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andere biovloeistoffen wordt 
aangemoedigd op plaatsen waar dit tot 
hogere broeikasgasemissies zou leiden, 
moet het gebruik van standaardwaarden 
voor het verbouwen van dergelijke 
grondstoffen worden beperkt tot gebieden 
waar een dergelijk effect met zekerheid 
kan worden uitgesloten.

Or. en

Motivering

Alle Europese producenten moeten hun eigen teeltgegevens verstrekken.  Er worden geen 
standaardwaarden vastgesteld. De in bijlage VII vermelde standaardteeltwaarden gelden 
alleen voor producten van buiten de EU. 

Amendement 293
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De vereisten voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van biomassa voor het opwekken van 
energie voor andere doeleinden dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten 
tegen 2010 door de Commissie worden 
geanalyseerd; zij moet daarbij rekening 
houden met de noodzaak om biomassa op 
duurzame wijze te beheren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen fundamentele reden om te wachten met de vaststelling van duurzaamheidscriteria 
voor alle soorten biomassa voor energiewinning.  De meeste duurzaamheidscriteria die 
zouden kunnen gelden voor transportvloeistoffen en andere vloeistoffen uit biomassa kunnen 
rechtstreeks en onmiddellijk worden toegepast op vaste biomassa.  Er moet echter wel een 
methode worden vastgesteld voor de berekening van broeikasgasemissies uit vaste biomassa 
voor energiewinning en daarmee vergelijkbare fossiele brandstoffen, ten einde te kunnen 
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beschikken over een volledig systeem van maatstaven voor alle soorten biomassa voor 
energiewinning.  

Amendement 294
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De vereisten voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van biomassa voor het opwekken van 
energie voor andere doeleinden dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten 
tegen 2010 door de Commissie worden 
geanalyseerd; zij moet daarbij rekening 
houden met de noodzaak om biomassa op 
duurzame wijze te beheren.

Schrappen

Or. sl

Amendement 295
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De vereisten voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van biomassa voor het opwekken van 
energie voor andere doeleinden dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten 
tegen 2010 door de Commissie worden 
geanalyseerd; zij moet daarbij rekening 
houden met de noodzaak om biomassa op 
duurzame wijze te beheren.

Schrappen

Or. de
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Motivering

De gehanteerde duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle bio-energiebronnen.  Er 
moeten passende randvoorwaarden worden ontwikkeld voor biobrandstoffen, andere 
biovloeistoffen en biomassa.

Amendement 296
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De vereisten voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van biomassa voor het opwekken van 
energie voor andere doeleinden dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten 
tegen 2010 door de Commissie worden 
geanalyseerd; zij moet daarbij rekening 
houden met de noodzaak om biomassa op 
duurzame wijze te beheren.

(47) Het effectieve, duurzame gebruik van 
biomassa die is verkregen uit de bosbouw, 
uit agrarisch afval en vast huisvuil moet 
worden aangemoedigd; energiegewassen 
mogen alleen worden aangeplant 
wanneer uit analyses is gebleken dat het 
gebruik van akkerland voor 
energiedoeleinden te verenigen valt met 
het gebruik van dat land voor 
voedingsdoeleinden. 

Or. it

Motivering

Het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden is van essentieel belang, maar daarnaast 
moet men zich ervan vergewissen of de geproduceerde biomassa niet op enigerlei wijze kan 
leiden tot ontwrichting van de voedselprijzen, en moeten eventuele distorsies van dien aard 
worden voorkomen.

Amendement 297
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Het kosteneffectieve, duurzame 
gebruik van biomassa als energiebron 
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moet worden aangemoedigd. Aangezien 
het gebruik van biomassa voor 
energiedoeleinden marktdistorsies, 
ontbossing, extra verbruik van 
watervoorraden en hogere voedselprijzen 
zou kunnen teweegbrengen, moeten er 
andere, op lokaal niveau in ruime mate 
beschikbare vormen van biomassa worden 
ontwikkeld om het gebruik daarvan te 
bevorderen en te zorgen dat zij op de 
markt kunnen doorbreken.

Or. it

Motivering

Om te waarborgen dat een intensiever gebruik van biomassa voor energiedoeleinden geen 
risico's oplevert in termen van hogere voedselprijzen, massale ontbossing en watertekorten, 
moet het gebruik van andere vormen van biomassa die op lokaal niveau in ruime mate 
voorhanden zijn worden bevorderd en moet ervoor worden gezorgd dat zij op de markt 
kunnen doorbreken.

Amendement 298
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10% 
biobrandstoffen te kunnen 
verwezenlijken, moet het in de handel 
gebrachte dieselmengsel een hoger 
gehalte aan biodiesel bevatten dan 
bepaald in norm EN590/2004.

Schrappen

Or. en
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Amendement 299
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10%
biobrandstoffen te kunnen verwezenlijken, 
moet het in de handel gebrachte 
dieselmengsel een hoger gehalte aan 
biodiesel bevatten dan bepaald in norm 
EN590/2004.

(48) Om het aandeel van 5%
biobrandstoffen te kunnen verwezenlijken, 
moet het in de handel gebrachte 
dieselmengsel een hoger gehalte aan 
biodiesel bevatten dan bepaald in norm 
EN590/2004.

Or. it

Amendement 300
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10%
biobrandstoffen te kunnen verwezenlijken, 
moet het in de handel gebrachte 
dieselmengsel een hoger gehalte aan 
biodiesel bevatten dan bepaald in norm 
EN590/2004.

(48) Om het aandeel van 7%
biobrandstoffen te kunnen verwezenlijken, 
moet het in de handel gebrachte 
dieselmengsel een hoger gehalte aan 
biodiesel bevatten dan bepaald in norm 
EN590/2004.

Or. en

Motivering

De doelstelling van 10% biobrandstoffen zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
voedselsituatie en op andere essentiële terreinen; daarom is 7% een realistischer doelstelling, 
die beter aan de duurzaamheidscriteria beantwoordt.
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Amendement 301
Mechtild Rothe en Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10% 
biobrandstoffen te kunnen verwezenlijken, 
moet het in de handel gebrachte 
dieselmengsel een hoger gehalte aan 
biodiesel bevatten dan bepaald in norm 
EN590/2004.

(48) Om het aandeel van 10% energie uit 
hernieuwbare energiebronnen in het 
vervoer tegen 2020 te kunnen 
verwezenlijken, moet het in de handel 
gebrachte dieselmengsel een hoger gehalte 
aan biodiesel bevatten dan bepaald in norm 
EN590/2004.

Or. en

Amendement 302
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te garanderen dat 
biobrandstoffen die tot grotere diversiteit 
van het grondstoffengamma leiden 
commercieel levensvatbaar worden, moet 
in de nationale verplichtingen inzake 
biobrandstoffen een groter gewicht 
worden toegekend aan deze 
biobrandstoffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien de toekenning van deze extra stimulans ter bereiking van de hernieuwbare 
energiedoelstellingen wordt toegestaan, zou daarmee in zoverre een lacune in de regelgeving 
worden gecreëerd dat de totale geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie wordt 
teruggebracht tot het equivalent van de toegekende bonus.  De zogenoemde tweede generatie 
brandstoffen kan beter worden gestimuleerd door de vaststelling van een hoge 
broeikasgasreductiedrempel zoals die welke in dit verslag wordt aanbevolen, d.w.z. van 
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minstens 60%, zonder dat de hernieuwbare energiebesparingsdoelstellingen daarmee in 
gevaar worden gebracht.

Amendement 303
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te garanderen dat biobrandstoffen 
die tot grotere diversiteit van het 
grondstoffengamma leiden commercieel 
levensvatbaar worden, moet in de 
nationale verplichtingen inzake 
biobrandstoffen een groter gewicht 
worden toegekend aan deze 
biobrandstoffen.

(49) Om te garanderen dat biobrandstoffen 
die tot grotere diversiteit van het 
grondstoffengamma leiden commercieel 
levensvatbaar worden, moeten voor deze 
biobrandstoffen gedifferentieerde 
bindende streefwaarden worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Volgens het richtlijnvoorstel moeten biobrandstoffen die zijn vervaardigd uit afval, residuen, 
non-food cellulosemateriaal en lignocellulosisch materiaal bij de vervulling van de nationale 
doelstellingen dubbel worden verrekend. Het voorgestelde systeem zou echter betekenen dat 
een significant geringere reële hoeveelheid biobrandstoffen op de markt zou kunnen worden 
gebracht.  Om dit secundaire effect tegen te gaan, stellen wij voor bij de bevordering van deze 
specifieke biobrandstoffen te werk te gaan volgens het in de Verenigde Staten ontwikkelde 
model, namelijk om een specifiek percentage van de streefwaarde te realiseren door middel 
van biobrandstoffen die uit deze grondstoffen zijn vervaardigd. 

Amendement 304
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te garanderen dat biobrandstoffen 
die tot grotere diversiteit van het 
grondstoffengamma leiden commercieel 

(49) Om te garanderen dat biobrandstoffen 
die tot grotere diversiteit van het 
grondstoffengamma leiden commercieel 
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levensvatbaar worden, moet in de nationale 
verplichtingen inzake biobrandstoffen een 
groter gewicht worden toegekend aan deze 
biobrandstoffen.

levensvatbaar worden, moet in de nationale 
verplichtingen inzake biobrandstoffen een 
groter gewicht worden toegekend aan deze 
biobrandstoffen en moeten deze op 
communautair niveau intensiever worden 
gepromoot.

Or. de

Motivering

Er moet meer steun worden verleend voor biobrandstoffen van de tweede generatie, zodat de 
efficiency daarvan in de komende paar jaar kan worden verbeterd.

Amendement 305
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Regelmatige rapportering is nodig om 
te garanderen dat de aandacht voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie op 
nationaal en communautair niveau niet 
verslapt.

(50) Regelmatige en onbureaucratische 
rapportering is nodig om te garanderen dat 
de aandacht voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie op nationaal en 
communautair niveau niet verslapt.

Or. de

Motivering

De lidstaten produceren al een aantal rapporten, en dus moet ervoor worden gezorgd dat de 
bureaucratie niet uit de hand loopt.
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Amendement 306
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) De lidstaten hanteren op 
nationaal niveau diverse vormen van 
steun voor energie uit hernieuwbare 
energiebronnen, die eveneens variëren 
per hernieuwbare- energiesector. Op 
lange termijn valt eventueel de invoering 
te overwegen van een geharmoniseerd 
communautair kader voor 
steunregelingen ten behoeve van de 
respectieve hernieuwbare-
energiesectoren.  [Tegen december 2012] 
beoordeelt de Commissie de effecten van 
de bestaande steunregelingen en de 
mogelijkheid om een geharmoniseerde 
marktconforme Europese steunregeling 
voor te stellen voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie. 

Or. en

Motivering

De verwezenlijking van de hernieuwbare-energiedoelstellingen moet niet alleen zo 
kostenefficiënt mogelijk plaatsvinden, maar moet ook de ontwikkeling van zoveel mogelijk 
technologieën bevorderen. Er bestaan momenteel 27 verschillende nationale steunregelingen, 
en het risico is niet denkbeeldig dat de lidstaten elkaar gaan overbieden om hun 
doelstellingen te realiseren, waardoor het duurder wordt dan nodig is om deze te bereiken. 
Om het vertrouwen van de investeerders te behouden is het van belang dat de nationale 
steunregelingen geen abrupte veranderingen ondergaan.  Daarom moet de Commissie de 
bestaande steunregelingen evalueren en nagaan of de mogelijkheid bestaat om een 
geharmoniseerde marktconforme regeling in te voeren.
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Amendement 307
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Om voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie een stabiel evolutief 
kader te kunnen waarborgen, moet de 
Commissie tegen uiterlijk 2016 met een 
routekaart komen voor hernieuwbare 
energie in de periode na 2020, die 
eventueel ook mogelijkheden biedt voor de 
harmonisatie van nationale 
steunregelingen en voor de volledige 
integratie van hernieuwbare elektriciteit 
en biogas in de bredere elektriciteits- en 
gasmarkten van de EU. 

Or. en

Motivering

De hernieuwbare-energiesector is een nieuwe sector die momenteel nog steun behoeft, maar 
te zijner tijd moet worden geïntegreerd in de bredere energiemarkt.  De hernieuwbare-
energiesector zal veel tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de wijzigingen die na 2020 
wellicht in de regelgeving zullen moeten worden aangebracht.

Amendement 308
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op 
basis van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten 
gedurende een beperkte periode het 
gebruik van of investeringen in 
biobrandstoffen aanmoedigen die 
aanvullende voordelen opleveren, bij de 
vaststelling waarvan moet worden 
uitgegaan van gedocumenteerde 
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rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en 
op basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 
lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig 
hebben om concurrerend te worden.

intrinsieke 
broeikasgasreductiecapaciteiten. Een en 
ander zou de mogelijkheid bieden om 
rendabeler biobrandstofproductieketens te 
ontwikkelen. 

Or. en

Motivering

De bestaande definitie van een geavanceerde biobrandstof is te restrictief en bij de 
toekenning van technologisch normatieve premies voor geavanceerde biobrandstoffen moet 
worden uitgegaan van gedocumenteerde broeikasgasrendabiliteitscriteria, m.a.w. van de 
intrinsieke broeikasgasreductiecapaciteiten. Een en ander zou voorzien in de noodzaak 
rendabeler biobrandstofproductieketens te ontwikkelen en de deur openzetten voor
geavanceerde generaties biobrandstoffen. Iedere vorm van steunverlening voor dit doel is per 
definitie tijdelijk en moet de garantie bieden dat de technologie en de gedane investeringen na 
verloop van tijd op eigen kracht kunnen voortbestaan. 

Amendement 309
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op 
basis van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en 
op basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten 
gedurende een beperkte periode het 
gebruik van of investeringen in 
biobrandstoffen aanmoedigen die 
aanvullende voordelen opleveren, bij de 
vaststelling waarvan moet worden 
uitgegaan van gedocumenteerde 
intrinsieke 
broeikasgasreductiecapaciteiten. Een en 
ander zou de mogelijkheid bieden om 
rendabeler biobrandstofproductieketens te 
ontwikkelen. 
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lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig 
hebben om concurrerend te worden.

Or. en

Motivering

De bestaande definitie van een geavanceerde biobrandstof is te restrictief en bij de 
toekenning van technologisch normatieve premies voor geavanceerde biobrandstoffen moet 
worden uitgegaan van gedocumenteerde broeikasgasrendabiliteitscriteria, m.a.w. van de 
intrinsieke broeikasgasreductiecapaciteiten. Een en ander zou voorzien in de noodzaak 
rendabeler biobrandstofproductieketens te ontwikkelen en de deur openzetten voor 
geavanceerde generaties biobrandstoffen. Iedere vorm van steunverlening voor dit doel is per 
definitie tijdelijk en moet de garantie bieden dat de technologie en de gedane investeringen na 
verloop van tijd op eigen kracht kunnen voortbestaan. 

Amendement 310
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en op 
basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 
lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig hebben 
om concurrerend te worden.

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal, algen en ter bestrijding van 
woestijnvorming in droge gebieden 
verbouwde niet-geïrrigeerde gewassen; de 
lidstaten dienen daarbij rekening te houden 
met de kosten van het produceren van 
energie op basis van traditionele 
biobrandstoffen enerzijds en op basis van 
brandstoffen die aanvullende voordelen 
opleveren anderzijds. De lidstaten mogen 
investeringen aanmoedigen voor de 
ontwikkeling van technologieën op het 
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gebied van hernieuwbare energie die tijd 
nodig hebben om concurrerend te worden.

Or. en

Motivering

Algen vormen een potentieel duurzame toekomstige bron voor de productie van 
biobrandstoffen. 

Amendement 311
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en op 
basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 
lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig hebben 
om concurrerend te worden.

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal, algen en ter bestrijding van 
woestijnvorming in droge gebieden 
verbouwde niet-geïrrigeerde gewassen; de 
lidstaten dienen daarbij rekening te houden 
met de kosten van het produceren van 
energie op basis van traditionele 
biobrandstoffen enerzijds en op basis van 
brandstoffen die aanvullende voordelen 
opleveren anderzijds. De lidstaten mogen 
investeringen aanmoedigen voor de 
ontwikkeling van technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie die tijd 
nodig hebben om concurrerend te worden.

Or. en

Motivering

De trajecten die worden ontwikkeld voor de productie van biodiesel uit algen of uit gewasssen 
die worden verbouwd op droge gronden bieden een buitengewoon positief CO2-profiel.
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Amendement 312
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en op 
basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 
lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig hebben 
om concurrerend te worden.

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen dienen lidstaten het 
gebruik aan te moedigen van 
biobrandstoffen die aanvullende voordelen 
opleveren, zoals diversificatie door 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal; de lidstaten 
dienen daarbij rekening te houden met de 
kosten van het produceren van energie op 
basis van traditionele biobrandstoffen 
enerzijds en op basis van brandstoffen die 
aanvullende voordelen opleveren 
anderzijds. De lidstaten dienen
investeringen aan te moedigen voor de 
ontwikkeling van technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie die tijd 
nodig hebben om concurrerend te worden.

Or. de

Motivering

Er moet meer steun worden verleend voor biobrandstoffen van de tweede generatie, zodat de 
efficiency daarvan in de komende paar jaar kan worden verbeterd.

Amendement 313
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun (52) Bij het ontwerpen van hun 
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steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en op 
basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 
lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig hebben 
om concurrerend te worden.

steunregelingen dienen lidstaten het 
gebruik aan te moedigen van 
biobrandstoffen die aanvullende voordelen 
opleveren, zoals diversificatie door 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal; de lidstaten 
dienen daarbij rekening te houden met de 
kosten van het produceren van energie op 
basis van traditionele biobrandstoffen 
enerzijds en op basis van brandstoffen die 
aanvullende voordelen opleveren 
anderzijds. De lidstaten dienen
investeringen aan te moedigen voor 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
deze en andere technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie die tijd 
nodig hebben om concurrerend te worden.

Or. en

Amendement 314
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en op 
basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 
lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig hebben 

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen dienen lidstaten het 
gebruik aan te moedigen van 
biobrandstoffen die aanvullende voordelen 
opleveren, zoals diversificatie door 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal; de lidstaten 
dienen daarbij rekening te houden met de 
kosten van het produceren van energie op 
basis van traditionele biobrandstoffen 
enerzijds en op basis van brandstoffen die 
aanvullende voordelen opleveren 
anderzijds. De lidstaten dienen
investeringen aan te moedigen voor de 
ontwikkeling van technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie die tijd 
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om concurrerend te worden. nodig hebben om concurrerend te worden. 

Or. en

Amendement 315
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Aangezien de maatregelen van de 
artikelen 15 tot en met 17 van deze 
richtlijn in de eerste plaats tot doel hebben 
de goede werking van de interne markt te 
garanderen door de 
duurzaamheidsvereisten waaraan 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor bepaalde doeleinden moeten aldus en 
derhalve de handel tussen de lidstaten in 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
te vergemakkelijken, zijn ze gebaseerd op 
artikel 95 van het Verdrag. Aangezien alle 
andere in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen tot doel hebben het milieu te 
beschermen, zijn ze gebaseerd op 
artikel 175, lid 1, van het Verdrag.

(53) Aangezien alle in deze richtlijn 
vastgestelde maatregelen in de eerste 
plaats tot doel hebben het milieu te 
beschermen, zijn ze gebaseerd op 
artikel 175, lid 1, van het Verdrag.

Or. en

Motivering

Artikel 175, lid 1, is de enige juiste rechtsgrondslag. Een dubbele rechtsgrondslag is 
gereserveerd voor extreme gevallen waarin verschillende doelstellingen even belangrijk zijn; 
in dit geval is het hoofddoel echter milieubescherming. De huidige richtlijn betreffende 
energie uit hernieuwbare bronnen en de richtlijn inzake biobrandstoffen zijn eveneens 
aangenomen op grond van artikel 175, lid 1.. Daar komt bij dat bepalingen ten aanzien van 
biobrandstoffen niet voornamelijk het vergemakkelijken van handel als doel hebben, 
aangezien de voorgeschreven normen verre van geharmoniseerd zijn, maar het definiëren van 
duurzaamheidscriteria.
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Amendement 316
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om de methoden en 
waarden die nodig zijn om te beoordelen of 
de milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zijn nageleefd, alsook de energie-inhoud 
van vervoersbrandstoffen, aan te passen 
aan de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. Aangezien het om algemene 
maatregelen gaat die ontworpen zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door de methoden en 
waarden aan te passen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(55) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om de methoden en 
waarden die nodig zijn om te beoordelen of 
de milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zijn nageleefd, alsook de energie-inhoud 
van vervoersbrandstoffen, aan te passen 
aan de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. Aangezien het om algemene 
maatregelen gaat die ontworpen zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door de methoden en 
waarden aan te passen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. De 
Commissie dient evenwel bij de bepaling 
van de standaardwaarden voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
tijdens de levenscyclus van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
rekening te houden met de waarden en 
gegevens die zijn verkregen door het 
Intergouvernementeel Panel inzake 
klimaatverandering (IPCC), met name 
voor wat de N2O-emissies betreft. Zij dient 
zich er tevens van te vergewissen dat zij 
geactualiseerde waarden gebruikt voor de 
industriële processen die van invloed zijn 
op de levenscyclus van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

Or. fr

Motivering

De vermindering van de broeikasgasemissies moet hand in hand gaan met sterke 
duurzaamheidscriteria, maar dat kan alleen met een door iedereen goedgekeurde 
berekeningsmethode. Het IPCC is een mondiale autoriteit waaraan de beste specialisten 
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verbonden zijn. Het zou daarom verrassend zijn als de gegevens van het IPCC niet zouden 
worden overgenomen, temeer daar Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk daartoe al zijn overgegaan.

Amendement 317
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om de methoden en 
waarden die nodig zijn om te beoordelen of 
de milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
zijn nageleefd, alsook de energie-inhoud 
van vervoersbrandstoffen, aan te passen 
aan de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. Aangezien het om algemene 
maatregelen gaat die ontworpen zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door de methoden en 
waarden aan te passen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(55) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om de methoden en 
waarden die nodig zijn om te beoordelen of 
de sociale en milieuduurzaamheidscriteria 
voor biomassa voor energie zijn nageleefd, 
alsook de energie-inhoud van 
vervoersbrandstoffen, aan te passen aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. Aangezien het om algemene 
maatregelen gaat die ontworpen zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door de methoden en 
waarden aan te passen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

De duurzaamheidscriteria alsook de berekeningsmethode voor broeikasgassen en de typische 
en standaardwaarden in bijlage VII voor alle biomassa voor energie moeten regelmatig door 
de Commissie worden geëvalueerd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing.
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Amendement 318
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om de methoden en 
waarden die nodig zijn om te beoordelen of 
de milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zijn nageleefd, alsook de energie-inhoud 
van vervoersbrandstoffen, aan te passen 
aan de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. Aangezien het om algemene 
maatregelen gaat die ontworpen zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door de methoden en 
waarden aan te passen, moeten ze worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(55) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om de methoden en 
waarden die nodig zijn om te beoordelen of 
de sociale en milieuduurzaamheidscriteria 
voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen zijn nageleefd, alsook de 
energie-inhoud van vervoersbrandstoffen, 
aan te passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Aangezien 
het om algemene maatregelen gaat die 
ontworpen zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
door de methoden en waarden aan te 
passen, moeten ze worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Amendement 319
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in 
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 7% biobrandstoffen in het 
benzine- en dieselverbruik van elke lidstaat 
tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
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Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

De doelstelling van 10% biobrandstoffen zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
voedselsituatie en op andere essentiële terreinen; daarom is 7% een realistischer doelstelling, 
die beter aan de duurzaamheidscriteria beantwoordt.

Amendement 320
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in 
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 8% hernieuwbare energie
in de vervoersector van elke lidstaat tegen 
2020, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve, wegens 
de omvang van de te nemen maatregelen, 
beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en
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Amendement 321
Mechtild Rothe en Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(57) (57) Daar de algemene doelstelling van 
het overwogen optreden, namelijk een 
bindend aandeel van 20% hernieuwbare 
energie in het totale energie-eindverbruik
van de Gemeenschap en een bindend
aandeel van 10% energie uit hernieuwbare 
bronnen in de vervoerssector van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft in maart 2007 overeenstemming bereikt over de vaststelling van een 
bindend streefcijfer van 20% voor het aandeel hernieuwbare energie in 2020. Daarnaast 
wordt in deze richtlijn voor 2020 een streefcijfer van 10% vastgesteld voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in de vervoerssector. Omwille van de consistentie moet 
deze overweging daarom in die zin worden aangepast.
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Amendement 322
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in 
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(57) (57) Daar de algemene doelstelling 
van het overwogen optreden, namelijk een 
aandeel van 20% hernieuwbare energie in 
het totale energieverbruik van de 
Gemeenschap en een aandeel van 10% 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
vervoerssector van elke lidstaat tegen 
2020, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve, wegens 
de omvang van de te nemen maatregelen, 
beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. sl

Amendement 323
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57 bis) Bij de eenzijdige uitvoering van 
milieumaatregelen, zoals de kaderrichtlijn 
water, kunnen hogere milieu- en 
energiedoelstellingen, met inbegrip van de 
klimaatbescherming, in gevaar komen. 
Daarom dient bij wetgevingsplannen, met 
name op milieugebied, rekening te 
worden gehouden met de gevolgen voor 
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het gebruik van hernieuwbare energie en 
moeten belangenconflicten zoveel 
mogelijk worden vermeden.

Or. de

Motivering

Met het oog op een coherente strategie voor het milieu- en energiebeleid moeten bij de 
uitvoering van milieu- en klimaatmaatregelen van de EU de wisselwerkingen in aanmerking 
worden genomen en tegenstrijdigheden worden weggenomen.

Amendement 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In 
de richtlijn worden ook regels vastgelegd 
met betrekking tot garanties van 
oorsprong, administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen en de integratie 
hiervan in de interne energiemarkt van de 
EU met het oog op een verbetering van de 
voorzieningszekerheid, de 
milieubescherming en de 
concurrentiekracht en het industrieel 
leiderschap van de EU. Voorts worden 
bindende nationale en communautaire 
streefcijfers vastgesteld voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
het totale energieverbruik, om te 
waarborgen dat in 2020 ten minste 20% 
van het eindverbruik van energie in de 
EU wordt gedekt door hernieuwbare 
bronnen en ten minste 10% van het 
eindverbruik van benzine en diesel in het 
vervoer afkomstig is van zulke bronnen.
In de richtlijn worden ook regels 
vastgelegd met betrekking tot de 
bescherming van nationale 
steunregelingen en gedetailleerde 
nationale actieplannen voor energie uit 
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hernieuwbare bronnen en worden 
regelingen ingesteld voor flexibiliteit 
tussen de lidstaten met het oog op het 
halen van doelstellingen en ten aanzien 
van administratieve procedures en de 
aansluiting van de infrastructuur voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden sociale en
milieuduurzaamheidscriteria vastgelegd 
voor energie uit biomassa.

Or. es

Amendement 325
Angelika Niebler

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen, om de bestaande 
nationale steunregelingen in de lidstaten 
te versterken en gelijktijdig te integreren 
in een Europees energiebeleid, dat gericht 
is op een steeds grotere onafhankelijkheid 
van derde landen, een grotere 
voorzieningszekerheid, meer 
concurrentiekracht en industrieel 
leiderschap van de Europese Unie. Voorts 
worden bindende communautaire en 
nationale streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
Europese Unie en de afzonderlijke 
lidstaten, en worden 
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milieuduurzaamheidscriteria vastgelegd 
voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

Or. de

Motivering

Voor de toekomst van de EU is het van groot belang een grotere mate van onafhankelijkheid 
van energie uit derde landen te realiseren en zo de voorzieningszekerheid te vergroten, maar 
tegelijkertijd ook voor meer concurrentie in Europa op energiegebied te zorgen.

Amendement 326
Werner Langen, Angelika Niebler

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen, om de bestaande 
nationale steunregelingen in de lidstaten 
te versterken en gelijktijdig te integreren 
in een Europees energiebeleid, dat gericht 
is op een steeds grotere onafhankelijkheid 
van derde landen, een grotere 
voorzieningszekerheid, meer 
concurrentiekracht en industrieel 
leiderschap van de Europese Unie. Voorts 
worden bindende communautaire en 
nationale streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
Europese Unie en de afzonderlijke 
lidstaten, en worden 
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milieuduurzaamheidscriteria vastgelegd 
voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

Or. de

Motivering

Voor de toekomst van de EU is het van groot belang een grotere mate van onafhankelijkheid 
van energie uit derde landen te realiseren en zo de voorzieningszekerheid te vergroten, maar 
tegelijkertijd ook voor meer concurrentie in Europa op energiegebied te zorgen.

Amendement 327
Mechtild Rothe

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen en de integratie 
daarvan in de interne energiemarkt. Met 
deze richtlijn wordt beoogd het aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen in de 
stroomproductie, verwarming en koeling 
en vervoer te verhogen, teneinde de 
doelstelling van de Gemeenschap van ten 
minste 20% hernieuwbare energie in 2020 
te halen en daarmee de continuïteit van de 
energievoorziening te bevorderen, de 
uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, de technologische 
ontwikkeling te stimuleren en kansen te 
creëren voor werkgelegenheid en 
regionale ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
totale en tussentijdse aandeel van energie 
uit hernieuwbare bronnen in het 
energieverbruik en voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer. In de richtlijn worden ook regels 
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vastgelegd met betrekking tot garanties van 
oorsprong, administratieve procedures en 
netaansluitingen voor energie uit 
hernieuwbare bronnen, en worden 
milieuduurzaamheidscriteria vastgelegd 
voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

Or. en

Motivering

De hoofddoelen van deze richtlijn moeten worden vermeld.

Amendement 328
Eija-Riitta Korhola

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
indicatieve streefcijfers vastgesteld voor 
het aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong,
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

Or. en

Motivering

Een toename van het totale aandeel energie uit hernieuwbare bronnen is dringend nodig, 
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maar we moeten vermijden te snel verplichte streefcijfers vast te stellen die niet binnen de 
vastgestelde termijn op een duurzame manier kunnen worden bereikt.

Amendement 329
Fiona Hall

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik, voor 
het aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer en voor 
verbeteringen van de energie-efficiëntie in 
het vervoer. In de richtlijn worden ook 
regels vastgelegd met betrekking tot 
garanties van oorsprong, administratieve 
procedures en aansluitingen op het 
elektriciteitsnet voor energie uit 
hernieuwbare bronnen, en worden 
milieuduurzaamheidscriteria vastgelegd 
voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

Or. en

Motivering

Omdat de doelstelling voor hernieuwbare energie als percentage wordt uitgedrukt, is het van 
essentieel belang om daarnaast ook maatregelen te nemen ter vermindering van de totale 
vraag naar energie.
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Amendement 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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 worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor energie uit hernieuwbare 
bronnen en in het bijzonder voor energie 
uit biomassa.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de duurzaamheidscriteria moet niet worden beperkt tot 
biobrandstoffen, die slechts een klein deel uitmaken van de hernieuwbare energie, maar 
worden uitgebreid tot alle duurzame vormen van hernieuwbare energie, alsook ieder gebruik 
van biomassa voor energiedoeleinden.

Amendement 331
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
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het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen. De richtlijn berust op de 
definities die in Richtlijn 2003/30/EG zijn 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Er moet worden gezorgd voor continuïteit in de definities die in opeenvolgende richtlijn 
worden opgesteld.

Amendement 332
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
en omgevingswarmte, aërothermisch, 
golfslag, getij, water (thermische energie 
en waterkracht), rioolslib, biomassa, 
stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties 
en biogassen;

Or. de



AM\728453NL.doc 63/117 PE407.891v01-00

NL

Motivering

De definitie van hernieuwbare energiebronnen moet via de comitologieprocedure kunnen 
worden aangepast aan de terchnische vooruitgang en aangevuld. Zo ontbreken rioolslib en 
gemengde fracties. Water kan en moet niet alleen worden gebruikt voor de opwekking van 
stroom uit waterkracht, maar ook als warmtebron (als medium voor warmtepompen).

Amendement 333
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare energiebronnen: 
wind, zon, lucht, water, bodem,
geothermische warmte, golfslag, getij, 
waterkracht, biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties, rioolslib en 
biogassen;

Or. de

Motivering

Ook lucht, water, bodem en rioolslib zijn potentiële bronnen voor de winning van 
hernieuwbare energie, vooral met het oog op toekomstige innovaties bij de energiewinning in 
de hernieuwbare sector.

Amendement 334
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, aërothermisch,
geothermische warmte, hydrothermisch, 
golfslag, getij, waterkracht, biomassa, 
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rioolzuiveringsinstallaties en biogassen; stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties 
en biogassen;

Or. en

Motivering

De definitie in het voorstel omvat energiebronnen die kunnen worden gebruikt voor het 
opwekken van stroom. Aangezien de richtlijn zich ook richt op verwarming en koeling met 
behulp van hernieuwbare energiebronnen, moeten ook de bronnen worden opgenomen die 
zich lenen voor verwarming en koeling. Daartoe kan thermische energie worden gebruikt die 
uit de bodem wordt gewonnen of aan de lucht of het water is onttrokken. Daarom moeten in 
de richtlijn naast geothermische energie (aardwarmte) ook aërothermische energie 
(thermische energie uit de lucht) en hydrothermische energie (thermische energie uit water) 
in aanmerking worden genomen.

Amendement 335
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, zoutwaterosmose, 
waterkracht, biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

Or. en

Motivering

Zoutwaterosmose is een nieuwe techniek voor de opwekking van elektriciteit uit 
drukverschillen die ontstaan door osmose tussen zout en zoet water. Dit osmotisch potentieel 
bestaat met name waar een rivier in de zee uitmondt. 
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Amendement 336
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, 
omgevingslucht, geothermische warmte, 
golfslag, getij, osmose, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

Or. en

Motivering

De omgevingslucht, waarvan gebruik wordt gemaakt in warmtepompen, dient in de richtlijn 
uitdrukkelijk te worden erkend als hernieuwbare energiebron. Daarmee zou het voorstel 
aansluiten bij het voorstel om de in warmtepompen gebruikte omgevingslucht of aardwarmte 
mee te rekenen met het oog op de doelstelling van een lidstaat op het gebied van 
hernieuwbare energie. Met behulp van osmose kan het verschil in zoutconcentratie tussen 
zeewater en zoetwater worden benut, zodat ook dit als hernieuwbare energie moet worden 
erkend.

Amendement 337
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, 
omgevingslucht, geothermische warmte, 
golfslag, getij, osmose, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

Or. en
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Motivering

De omgevingslucht, waarvan gebruik wordt gemaakt in warmtepompen, dient in de richtlijn 
uitdrukkelijk te worden erkend als hernieuwbare energiebron. Daarmee zou het voorstel 
aansluiten bij het voorstel om de in warmtepompen gebruikte omgevingslucht of aardwarmte 
mee te rekenen met het oog op de doelstelling van een lidstaat op het gebied van 
hernieuwbare energie. Met behulp van osmose kan het verschil in zoutconcentratie tussen 
zeewater en zoetwater worden benut, zodat ook dit als hernieuwbare energie moet worden 
erkend.

Amendement 338
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, 
omgevingslucht, geothermische warmte, 
golfslag, getij, osmose, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

Or. fr

Motivering

De omgevingslucht dient te worden behandeld als hernieuwbare energiebron, omdat hiervan 
gebruik wordt gemaakt in warmtepompen.

Amendement 339
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
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warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, sneeuw, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen. 
Afvalwarmte die uit de in bijlage X 
vermelde processen wordt verkregen en 
aan de in bijlage Y vermelde 
efficiëntiecriteria voldoet, wordt voor de 
toepassing van deze richtlijn ook 
aangemerkt als een hernieuwbare 
energiebron;

Or. en

Motivering

Om in deze richtlijn niet de perverse prikkel te geven tot het gebruik van primaire energie in 
plaats van afvalenergie, kan afvalenergie voor de toepassing van deze richtlijn het best als 
hernieuwbare energie worden gedefinieerd, mits wordt voldaan aan van tevoren bepaalde 
efficiëntiecriteria voor de primaire processen. In sommige installaties wordt sneeuw gebruikt 
voor de koeling en daarom moet sneeuw worden opgenomen in de definitie van hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 340
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getij, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

(a) "energie uit hernieuwbare bronnen": 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, golfslag, getijde, waterkracht, 
biomassa, stortgas, gas van 
rioolzuiveringsinstallaties en biogassen, 
afvalwarmte van warmtekrachtkoppeling 
en natuurlijke koeling; deze definitie kan 
door de Commissie volgens de in artikel 
21, lid 3, genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang;

Or. en
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Motivering

"Afvalwarmte" is overtollige warmte die vrijkomt bij de opwekking van stroom of andere 
industriële processen, en moet worden aangemerkt als energie uit een hernieuwbare bron. 
"Natuurlijke koeling" heeft betrekking op het koelen met water uit de diepzee, rivieren en 
meren.

Om rekening te houden met de toekomstige ontwikkeling van nieuwe bronnen en 
technologieën, dient de Commissie te worden gemachtigd om de definitie middels een 
comitéprocedure aan te passen.

Amendement 341
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze definitie kan door de Commissie 
volgens de in artikel 21, lid 3, genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang;

Or. en

Motivering

Volgens Richtlijn 2001/77 inzake duurzame elektriciteit is de definitie van hernieuwbare 
energie op bepaalde bronnen en technologieën, zoals rioolslib, niet van toepassing. Om 
rekening te houden met de toekomstige ontwikkeling van nieuwe technologieën dient de 
Commissie te worden gemachtigd om de definitie middels een comitéprocedure aan te passen.

Amendement 342
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze definitie moet de technische 
vooruitgang weerspiegelen en kan door de 
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Commissie volgens de in artikel 21, lid 3, 
genoemde procedure worden aangepast;

Or. de

Motivering

Om rekening te houden met de toekomstige ontwikkeling van nieuwe technologieën moet de 
Commissie de definitie middels een comitéprocedure kunnen aanpassen.

Amendement 343
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "aërothermische energie": de 
energie die in de vorm van warmte in de 
lucht is opgeslagen;

Or. en

Motivering

Het EU-recht kent geen geharmoniseerde definitie van aërothermische, geothermische en 
hydrothermische energie. Daarom moeten in deze richtlijn dergelijke definities worden 
opgenomen.

"Aërothermische energie" heeft betrekking op de thermische energie die in de lucht (de 
aardatmosfeer) aanwezig is 

Amendement 344
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) “geothermische energie”: de 
energie die in de vorm van warmte onder 
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het solide aardoppervlak is opgeslagen;

Or. en

Motivering

Het EU-recht kent geen geharmoniseerde definitie van aërothermische, geothermische en 
hydrothermische energie. Daarom moeten in deze richtlijn dergelijke definities worden 
opgenomen.

"Geothermische energie" heeft betrekking op de thermische energie die in de bodem onder het 
solide aardoppervlak aanwezig is.

Amendement 345
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) "hydrothermische energie": de 
energie die in de vorm van warmte in het 
oppervlaktewater is opgeslagen;

Or. en

Motivering

Het EU-recht kent geen geharmoniseerde definitie van aërothermische, geothermische en 
hydrothermische energie. Daarom moeten in deze richtlijn dergelijke definities worden 
opgenomen.

"Hydrothermische energie" heeft betrekking op de thermische energie die in 
oppervlaktewateren (rivieren, meren of de zee) aanwezig is.
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Amendement 346
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) “biomassa”: biologisch materiaal dat 
niet volledig is afgebroken of versteend;

Or. en

Motivering

Biomassa is restrictief gedefinieerd met een opsomming van producten en afvalstoffen van 
bepaalde die als biomassa worden aangemerkt. Als de definitie breder en algemener wordt 
geformuleerd, vallen ook andere soorten biomassa eronder.

Amendement 347
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) "biomassa": biologisch materiaal dat 
niet volledig is afgebroken of versteend;

Or. en

Motivering

De definitie van “biomassa” is te beperkt omdat sommige c.q. nieuwe hernieuwbare 
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energiebronnen (zoals algen) van de definitie worden uitgesloten. Met een bredere definitie 
zouden we van verschillende soorten biomassa kunnen spreken. In de ecologie wordt 
biomassa gedefinieerd als organisch materiaal.

Amendement 348
Anni Proximate

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken,
de biologisch afbreekbare fractie van 
industrieel en huishoudelijk afval alsmede 
rioolslib;

Or. en

Amendement 349
Rein Parasailing

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
turf alsmede de biologisch afbreekbare 
fractie van industrieel en huishoudelijk 
afval;

Or. en
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Motivering

Turf is de biologisch afbreekbare fractie van gedeeltelijk verrot plantaardig materiaal en een 
belangrijke hernieuwbare energiebron in veel Europese landen, waaronder Ierland, Finland, 
Estland, het VK (Schotland), Polen, Noord-Duitsland, Nederland, Zweden en Denemarken.

Amendement 350
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval en 
van de aquacultuur;

Or. en

Motivering

Algen worden een steeds grotere bron van energie; daarom moet het begrip "aquacultuur" in 
dit artikel worden opgenomen. 

Amendement 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
aquacultuur, de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken, alsmede de biologisch 
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van industrieel en huishoudelijk afval; afbreekbare fractie van industrieel en 
huishoudelijk afval;

Or. es

Motivering

De definitie van biomassa in het voorstel van de Commissie omvat geen producten uit de 
aquacultuur, zoals algen, die worden beschouwd als een potentieel waardevolle grondstof 
voor de productie van biodiesel van de tweede generatie.

Amendement 352
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) (b) “biomassa”: de biologisch 
afbreekbare fractie van producten, 
afvalstoffen en residuen van de landbouw 
(met inbegrip van plantaardige en dierlijke 
stoffen), de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken, alsmede de biologisch 
afbreekbare fractie van industrieel en 
huishoudelijk afval en de fractie die in gas 
kan worden omgezet door verwerking bij 
hoge temperatuur; 

Or. it

Motivering

Het amendement is slechts een aanvulling op de definitie van biomassa in de tekst.
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Amendement 353
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval, van 
niet-fossiele oorsprong;

Or. en

Motivering

Om verwarring over het toepassingsgebied van de richtlijn te voorkomen, moet de definitie 
van biomassa worden verduidelijkt door de nevenproducten van olieraffinaderijen 
uitdrukkelijk uit te sluiten.

Amendement 354
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(b) "biomassa": de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval, van 
niet-fossiele oorsprong;

Or. en
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Motivering

Om verwarring over het toepassingsgebied van de richtlijn te voorkomen, moet de definitie 
van biomassa worden verduidelijkt door de nevenproducten van olieraffinaderijen 
uitdrukkelijk uit te sluiten.

Amendement 355
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "eindverbruik van energie": de 
energieproducten die geleverd worden aan 
de industrie, het vervoer, de gezinnen, de 
dienstensector, de land- en bosbouw en de 
visserij, inclusief het verbruik van 
elektriciteit en warmte door de 
energiesector zelf voor het produceren van 
elektriciteit en warmte en het verlies aan 
elektriciteit en warmte tijdens de 
distributie;

(c) "eindverbruik van energie": de 
energieproducten die geleverd worden aan 
de eindverbruiker, inclusief het verbruik 
van elektriciteit en warmte door de 
energiesector zelf voor het produceren van 
elektriciteit en warmte en het verlies aan 
elektriciteit en warmte tijdens de 
distributie;

Or. en

Motivering

"Eindverbruiker" is een categorie die alles omvat.

Amendement 356
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "eindverbruik van energie": de 
energieproducten die geleverd worden aan 
de industrie, het vervoer, de gezinnen, de 
dienstensector, de land- en bosbouw en de 
visserij, inclusief het verbruik van 

(c) "eindverbruik van energie": de 
energieproducten die geleverd worden aan 
de industrie, het vervoer, de gezinnen, de 
dienstensector, de land- en bosbouw en de 
visserij;
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elektriciteit en warmte door de 
energiesector zelf voor het produceren 
van elektriciteit en warmte en het verlies 
aan elektriciteit en warmte tijdens de 
distributie;

Or. de

Motivering

Voor de berekening van het definitieve verbruik moeten internationale vaktermen en 
statistieken, die gelijktijdig geharmoniseerd moeten worden, als basis dienen.

Amendement 357
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie, die voor 
ten minste 50% afkomstig is van 
afvalwarmte, warmtekrachtkoppeling of 
hernieuwbare bronnen, in de vorm van 
stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met een of meer verbruikers;

Or. de

Motivering

Energie wordt niet alleen in gebouwen verbruikt, maar ook in industriële installaties die 
wellicht niet door het begrip "gebouwen" worden gedekt. Om subjectieve onderscheidingen te 
vermijden, moet de neutrale term "verbruikers" worden gebruikt.
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Amendement 358
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen of een industriële 
afnemer, voor het verwarmen of koelen 
van ruimtes of processen;

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat deze definitie ook geldt voor het gebruik van verwarming en 
koeling voor industriële afnemers.

Amendement 359
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen dan wel de bereiding van warm 
kraanwater;

Or. en
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Motivering

Stadsverwarming is niet alleen bedoeld voor het verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen, maar ook voor de bereiding van kraanwater. Door in deze behoeften te voorzien, 
draagt stadsverwarming bij aan de vervanging van fossiele brandstoffen.

Amendement 360
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen dan wel de bereiding van warm 
water;

Or. en

Motivering

Stadsverwarming wordt op grote schaal gebruikt voor de bereiding van warm water. Dit moet 
ook in de richtlijn worden opgenomen.

Amendement 361
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
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met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;

met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen dan wel de bereiding van warm 
water;

Or. en

Motivering

Stadsverwarming wordt niet alleen gebruikt voor het verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen, maar ook voor de warmwaterproductie in gebouwen.

Amendement 362
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;

(d) "stadsverwarming of -koeling": de 
distributie van thermale energie in de vorm 
van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is 
met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen dan wel de bereiding van warm 
water;

Or. en

Motivering

Stadsverwarming wordt niet alleen gebruikt voor het verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen, maar ook voor de warmwaterproductie in gebouwen.
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Amendement 363
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) "aardwarmte": zonne-energie die 
in de bovenste delen van de aardkorst is 
opgeslagen en wordt gewonnen uit 
rotsbodem, water en zachte bodemsoorten. 

Or. sv.

Motivering

Er worden verschillende technieken gebruikt om warmte-energie te onttrekken aan de grond 
en rotsbodem. Aangezien diverse lidstaten, al naar gelang of de gewonnen warmte 
aardwarmte (opgeslagen zonne-energie) is of geothermische warmte van geologische 
oorsprong, verschillende procedures toepassen voor de milieu-effectbeoordeling en de 
vergunningverlening, moet er ook in de definities een onderscheid worden gemaakt.

Amendement 364
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) "geothermische warmte": energie 
die voortkomt uit een geologisch proces 
en in de vorm van warmte onder het 
harde aardoppervlak ligt opgeslagen.

Or. sv.

Motivering

Er worden verschillende technieken gebruikt om warmte-energie te onttrekken aan de grond 
en rotsbodem. Aangezien diverse lidstaten, al naar gelang of de gewonnen warmte 
aardwarmte (opgeslagen zonne-energie) is of geothermische warmte van geologische 
oorsprong, verschillende procedures toepassen voor de milieu-effectbeoordeling en de
vergunningverlening, moet er ook in de definities een onderscheid worden gemaakt.
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Amendement 365
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "biobrandstof": vloeibare of gasvormige 
transportbrandstof die gewonnen is uit 
biomassa;

(f) "biobrandstof": vloeibare of gasvormige 
transportbrandstof die overeenkomstig 
bijlage VII gewonnen is uit biomassa;

Or. de

Motivering

De definities in artikel 2 van Richtlijn 2003/30 moeten worden overgenomen om continuïteit 
en rechtszekerheid te garanderen. De definitie van bio-ethanol moet worden aangepast aan 
de toepasselijke nomenclatuur.

Amendement 366
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "biobrandstof": vloeibare of gasvormige 
transportbrandstof die gewonnen is uit 
biomassa;

(f) “biofuels” means liquid or gaseous fuel 
for transport produced from biomass;1

____________
1 Subcategorieën biobrandstoffen worden 
gedefinieerd overeenkomstig Richtlijn 2003/30/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 
2003 ter bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen of andere hernieuwbare 
brandstoffen in het vervoer.

Or. en
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Motivering

In Richtlijn 2003/30/EG worden specifieke definities met betrekking tot biobrandstoffen 
gegeven, waarnaar in een voetnoot moet worden verwezen.

Amendement 367
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “cellulosebiobrandstof”:
biobrandstof die uit cellulose, hemi-
cellulose of lignine is verkregen, op basis 
van hernieuwbare biomassa;

Or. en

Amendement 368
Henrik Lax

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “waterrijk gebied”: land dat 
permanent onder water staat of verzadigd 
is;

Or. en

Motivering

Aangezien waterrijke gebieden deel uitmaken van de in artikel 15 beschreven 
duurzaamheidscriteria, moeten zij worden gedefinieerd. Er zijn echter bodemsoorten die niet 
als waterrijk gebied zijn aangemerkt, maar gedurende een aanzienlijk deel van het jaar onder 
water staan, vooral bij nat weer. Daarom kan alleen permanent onder water staan worden 
aanvaard als criterium voor waterrijke gebieden.
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Amendement 369
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) "braakliggend, aangetast of 
marginaal land": land dat sinds 1990 
geen bos of waterrijk gebied is, dat niet 
van grote instandhoudingswaarde is of in 
de directe omgeving van land met een 
dergelijke waarde ligt of in een waardevol 
natuurgebied of een door de overheid 
beschermd gebied, en dat ten minste 10 
jaar lang niet voor landbouwdoeleinden is 
gebruikt; deze periode kan evenwel korter 
of langer zijn voor land in Noord- of 
Zuid-Europa en in het licht van factoren 
als hoogte, klimaatzone en traditionele 
flora en fauna.

Or. sv.

Motivering

Wat wordt beschouwd als braakliggend, aangetast of marginaal land, verschilt per lidstaat, 
evenals de reden om bepaalde soorten land als zodanig aan te merken. De beperkingen die in 
het verslag worden gesteld, zijn niet werkbaar in landen waar het bos een natuurlijke 
groeicyclus van 100 tot 120 jaar heeft. Daarom kunnen de noordelijke delen van Scandinavië 
(ongeveer 50% van de betrokken landen) niet als "aangetast land" worden ingedeeld.  In 
sommige delen van Europa krijgt het land lang de tijd zich te herstellen om de traditionele 
flora en fauna in stand te houden.

Amendement 370
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "garantie van oorsprong": een 
elektronisch document dat aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid energie 

(g) "garantie van oorsprong": een 
elektronisch document dat aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid energie 
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geproduceerd is op basis van hernieuwbare 
bronnen;

geproduceerd is op basis van hernieuwbare 
bronnen, en dat overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn 
overdraagbaar is;

Or. de

Motivering

Garanties van oorsprong moeten standaard overdraagbaar zijn, zodat de EU-doelstellingen 
tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger kunnen worden verwezenlijkt. Artikel 9 bevat 
voorschriften voor het geval dat de handel in garanties van oorsprong de 
voorzieningszekerheid van een lidstaat aantast.

Amendement 371
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "garantie van oorsprong": een 
elektronisch document dat aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid energie 
geproduceerd is op basis van hernieuwbare 
bronnen;

(g) "garantie van oorsprong": een 
elektronisch document dat aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid energie 
geproduceerd is op basis van duurzame 
hernieuwbare bronnen;

Or. en

Amendement 372
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "transfer accounting certificate" 
(TAC): een speciaal gemarkeerd 
elektronisch document waarmee kan
worden aangetoond dat een specifieke 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
bronnen is opgewekt en kan worden 
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toegerekend aan de bindende streefcijfers 
van de lidstaat van afgifte of andere 
lidstaten;

Or. de

Motivering

De overdrachtscertificaten zijn alleen bestemd voor de toerekening van productie aan de 
doelstellingen en zijn niet vergelijkbaar met de garanties van oorsprong.

Amendement 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "steunregeling": een op een 
marktinterventie door een lidstaat 
gebaseerde regeling die helpt 
afzetmogelijkheden te vinden voor energie 
uit hernieuwbare bronnen door de 
productiekosten van de energievorm te 
verlagen, de verkoopprijs te verhogen of 
het volume aangekochte energie te 
vergroten door een verplichting tot het 
gebruik van hernieuwbare energie of op 
een andere wijze;

(h) "steunregeling": een door het optreden 
van een lidstaat tot stand gekomen
regeling om prikkels voor uitbreiding van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te creëren of te versterken. 
Nationale steunregelingen omvatten met 
name verplichtingen inzake hernieuwbare 
energie, investeringssteun, 
belastingvrijstellingen of -
verminderingen, belastingteruggave en 
rechtstreekse prijssteunregelingen, in het 
bijzonder regelingen inzake premies en 
aankooptarieven;

Or. es

Motivering

Steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen zijn van essentieel belang, enerzijds 
omdat die energiebronnen daardoor de plaats hebben gekregen die zij nu in de EU innemen, 
en anderzijds voor de toekomstige ontwikkeling. Zij moeten daarom in deze richtlijn 
behoorlijk worden gedefinieerd en in aanmerking genomen.
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Amendement 374
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "steunregeling": een op een 
marktinterventie door een lidstaat 
gebaseerde regeling die helpt 
afzetmogelijkheden te vinden voor energie 
uit hernieuwbare bronnen door de 
productiekosten van de energievorm te 
verlagen, de verkoopprijs te verhogen of 
het volume aangekochte energie te 
vergroten door een verplichting tot het 
gebruik van hernieuwbare energie of op 
een andere wijze;

(h) "steunregeling": een regeling die helpt 
afzetmogelijkheden te vinden voor energie 
uit hernieuwbare bronnen door de 
productiekosten van de energievorm te 
verlagen, de verkoopprijs te verhogen of 
het volume aangekochte energie te 
vergroten door een verplichting tot het 
gebruik van hernieuwbare energie of op 
een andere wijze. Dergelijke 
steunregelingen omvatten met name 
quotaverplichtingen met verhandelbare 
groene certificaten, investeringssteun, 
belastingvrijstellingen of -
verminderingen, belastingkortingen en 
rechtstreekse prijssteunregelingen, in het 
bijzonder terugbetaling van en 
premiestelsels voor teruglevering;

Or. de

Motivering

Via nationale terugleveringstarieven moet worden voorzien in specifieke steun voor en
bevordering van hernieuwbare-energietechnologieën.

Amendement 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "overdrachtscertificaat": een 
speciaal gemarkeerd elektronisch 
document waarmee kan worden 
aangetoond dat een specifieke 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
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bronnen is opgewekt en dat de 
doelstellingen van een lidstaat zijn 
verwezenlijkt;

Or. de

Motivering

Het overdrachtscertificaat moet als bewijs gelden voor de hoeveelheid hernieuwbare energie 
van een lidstaat, terwijl de garantie van oorsprong als bewijs dient voor energieproducenten, 
-leveranciers en consumenten.

Amendement 376
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "nieuwe installaties": installaties 
die energie opwekken uit hernieuwbare 
bronnen en in gebruik zijn genomen na 
de inwerkingtreding van de richtlijn, of 
waarin biomassa als brandstof wordt 
gebruikt in plaats van conventionele 
energiebronnen sedert de 
inwerkingtreding van de richtlijn, of 
installaties waarvan de opwekcapaciteit is 
toegenomen sedert de inwerkingtreding 
van de richtlijn.

Or. de

Motivering

Een definitie van "nieuwe installaties" maakt de tekst eenvoudiger en maakt het mogelijk van 
energiebron te veranderen en de capaciteit te verhogen.
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Amendement 377
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) 
"warmtekrachtkoppelingsinstallatie": een 
installatie die elektriciteit en thermale 
energie opwekt in de vorm van stoom, 
warm water of gekoelde vloeistoffen voor 
het verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen of voor het opwekken van 
stoom.

Or. fr

Motivering

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn reeds van essentieel belang voor de 
energievoorziening van de lidstaten, en hun rol zal de komende jaren nog belangrijker 
worden omdat de hoeveelheid energie uit biomassa blijft toenemen. 
Warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn zeer efficiënt (ze overtreffen makkelijk conventionele 
thermale elektriciteitscentrales of industriële of particuliere verwarmingsinstallaties) en 
bieden zeer interessante vooruitzichten voor gecombineerd gebruik met biomassa of biogas.

Amendement 378
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "verhandelbaar 
biobrandstofcredit": een elektronisch 
document dat aantoont dat een bepaalde 
hoeveelheid biobrandstof, in 
energietermen die voldoen aan de 
desbetreffende duurzaamheidscriteria van 
artikel 15, werd geleverd om te worden 
gebruikt als transportbrandstof in een 
communautaire markt.
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Or. en

Motivering

Het stelsel van garanties van oorsprong moet worden uitgebreid en moet biobrandstoffen 
opnemen in een apart systeem van verhandelbare credits, met het oog op meer flexibiliteit om 
de streefcijfers voor biobrandstoffen te halen en onnodige fysieke verplaatsing van 
biobrandstoffen te voorkomen. Het voorgestelde systeem zal aansluiten op de huidige 
regelgevende steunmaatregelen voor biobrandstoffen van de lidstaten, en bouwt verder op en 
bevordert harmonisering van de bestaande regelingen voor verhandelbare 
biobrandstofcredits die reeds in grote EU-lidstaten bestaan.

Amendement 379
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "biomethaan": methaan dat uit 
hernieuwbare bronnen is geproduceerd 
en tot aardgaskwaliteit is gezuiverd.

Or. en

Motivering

Biomethaan (methaan dat uit hernieuwbare bronnen is geproduceerd en tot aardgaskwaliteit 
is gezuiverd) is opgenomen in de definitie van biobrandstoffen, maar wordt steeds over het 
hoofd gezien.

Amendement 380
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "land met een hoge 
instandhoudingswaarde":
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– gebieden met mondiaal, regionaal of 
nationaal gezien significante 
concentraties van biodiversiteitswaarden 
(bijv. endemie, bedreigde soorten, 
refugia);
– grote gebieden met landschappen die in 
wereldwijd, nationaal of regionaal opzicht 
belangrijk zijn, waar levensvatbare 
populaties die grotendeels of helemaal 
bestaan uit natuurlijk voorkomende 
soorten, in natuurlijke distributiepatronen 
en in overvloed bestaan;
– gebieden die zich in zeldzame of 
bedreigde ecosystemen bevinden of uit 
dergelijke ecosystemen bestaan;
– gebieden die een natuurlijke 
bescherming bieden in kritieke situaties 
(bijv. bescherming van stroomgebieden, 
erosiecontrole);
– gebieden die voor lokale 
gemeenschappen essentieel zijn om in 
hun basisbehoeften te voorzien (bijv. 
voedsel, gezondheid);
– gebieden die essentieel zijn voor de 
traditionele culturele identiteit van lokale 
gemeenschappen (gebieden met een 
culturele, ecologische, economische of 
religieuze betekenis die in samenwerking 
met deze gemeenschappen is vastgesteld).

Or. en

Motivering

Ten behoeve van artikel 15, lid 3, is een definitie van "land met een hoge 
instandhoudingswaarde" nodig. Dit concept is oorspronkelijk ontwikkeld door de Raad voor 
goed bosbeheer (FSC) en maakt nu onderdeel uit van de certificeringsregeling van de FSC; 
het biedt een stevig kader voor het in kaart brengen van land met een hoge 
instandhoudingswaarde, dat voor die kwalificatie niet de bescherming van nationale 
wetgeving of internationale verdragen hoeft te genieten.
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Amendement 381
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "vervoerssubsector": vervoer per 
spoor, over de weg en via de binnenvaart;

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt (artikel 174, lid 2 van het EG-Verdrag), 
moeten de vervoersexploitanten die momenteel verantwoordelijk zijn voor het hoogste 
verbruik van fossiele energie en voor de grootste CO2-uitstoot, het meest bijdragen om het 
aandeel van hernieuwbare energie te vergroten. Om ervoor te zorgen dat de last eerlijk en 
transparant wordt verdeeld, is er een definitie van het begrip "vervoerssubsector" nodig.

Amendement 382
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) "brandstoffenleverancier": de 
juridische entiteit die de brandstoffen voor 
wegvervoer aan de consumentenmarkt 
levert, doorgaans op het accijnspunt;

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid komen tussen de 
biobrandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een geldig 
certificaat en de brandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het inleveren van het 
certificaat als onderdeel van het openbaarmakingsproces. Leveranciers van biobrandstoffen 
zijn direct betrokken bij de biobrandstofvoorzieningsketen, en hebben derhalve rechtstreeks 
toegang tot alle gegevens met betrekking tot BKG/milieuvriendelijkheidsaspecten en dienen 
daarvoor derhalve aansprakelijk te zijn. Duidelijke aansprakelijkheidsregels komen de 
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betrokkenheid, de naleving en de gegevensintegriteit ten goede.

Amendement 383
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quater) "leverancier van 
biobrandstoffen": de juridische entiteit 
die de biobrandstoffen hetzij binnen de 
Europese Unie hetzij buiten de Europese 
Unie voor export naar de Europese Unie 
produceert;

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid komen tussen de 
biobrandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een geldig 
certificaat en de brandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het inleveren van het 
certificaat als onderdeel van het openbaarmakingsproces. Leveranciers van biobrandstoffen 
zijn direct betrokken bij de biobrandstofvoorzieningsketen, en hebben derhalve rechtstreeks 
toegang tot alle gegevens met betrekking tot BKG/milieuvriendelijkheidsaspecten en dienen 
daarvoor derhalve aansprakelijk te zijn. Duidelijke aansprakelijkheidsregels komen de 
betrokkenheid, de naleving en de gegevensintegriteit ten goede.

Amendement 384
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quinquies) "massabalans": de methode 
waarmee kan worden aangetoond dat de 
levering van de desbetreffende grondstof 
of biobrandstof werd afgenomen van een 
fysische pool waaraan de grondstof of 
biobrandstof waarvan de 
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duurzaamheidskenmerken beschreven 
zijn in bijgevoegde documentatie eerder 
werd toegevoegd, en dat de afgenomen 
hoeveelheid grondstof of biobrandstof 
waarop deze documentatie betrekking 
heeft niet groter is dan de toegevoegde 
hoeveelheid.

Or. en

Motivering

Dit is de definitie die de Commissie voorstelt in SEC (2008)85 Vol. II (werkdocument van de 
Commissie). In plaats van één enkele methode voor te schrijven, moet het Europese 
duurzaamheidssysteem voor biobrandstoffen de twee systemen erkennen die worden toegepast 
voor het beheer van informatie via de toeleveringsketen (massabalans, verhandelbare 
certificaten). De exploitanten moeten flexibel kunnen zijn zodat per geval de meest geschikte 
methode kan worden gebruikt om te garanderen dat duurzame biobrandstoffen op de meest 
kostenefficiënte manier worden geproduceerd.

Amendement 385
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter i sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i sexies) "verhandelbare certificaten 
('book and claim')": de methode waarmee 
kan worden aangetoond dat een 
hoeveelheid grondstof of biobrandstof die 
gelijk is aan de hoeveelheid van de 
desbetreffende levering en waarvan de 
duurzaamheidskenmerken beschreven 
zijn in bijgevoegde documentatie, ergens 
in de wereld is geproduceerd, en dat deze 
documentatie met het oog op de controle 
van de duurzaamheid geen betrekking 
heeft of zal hebben op een andere levering 
van biobrandstof.

Or. en
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Motivering

Dit is de definitie die de Commissie voorstelt in SEC (2008)85 Vol. II (werkdocument van de 
Commissie). In plaats van één enkele methode voor te schrijven, moet het Europese 
duurzaamheidssysteem voor biobrandstoffen de twee systemen erkennen die worden toegepast 
voor het beheer van informatie via de toeleveringsketen (massabalans, verhandelbare 
certificaten). De exploitanten moeten flexibel kunnen zijn zodat per geval de meest geschikte 
methode kan worden gebruikt om te garanderen dat duurzame biobrandstoffen op de meest 
kostenefficiënte manier worden geproduceerd.

Amendement 386
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Streefcijfers voor het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen

Streefcijfers en maatregelen voor het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen

Or. en

Amendement 387
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat 
zijn aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020 minstens gelijk is aan zijn algemeen 
streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen voor dat jaar, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage I, deel A. 

1. Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat 
zijn aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020 minstens gelijk is aan zijn algemeen 
streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen voor dat jaar, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage I, deel A, om te waarborgen dat 
het verplichte streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van 
minstens 20% in het communautaire 
eindverbruik van energie in 2020 wordt 
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gehaald.

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft in maart 2007 overeenstemming bereikt over de vaststelling van een 
bindend streefcijfer van 20% voor het aandeel hernieuwbare energie in 2020.

Amendement 388
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat 
zijn aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020 minstens gelijk is aan zijn algemeen 
streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen voor dat jaar, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage I, deel A. 

1. Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat 
zijn aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie in 
2020 minstens gelijk is aan zijn algemeen 
streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen voor dat jaar, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage I, deel A, op voorwaarde dat dit 
op een duurzame wijze kan gebeuren.

Or. en

Motivering

Als het streefcijfer niet op een duurzame wijze kan worden gehaald, moet de verwezenlijking 
ervan worden uitgesteld.

Amendement 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis  (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Twee of meer lidstaten kunnen de in 
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bijlage I, deel A, genoemde streefcijfers 
samen verwezenlijken om te profiteren 
van synergie-effecten.
(a) Hiervoor kunnen lidstaten een systeem 
opzetten waarmee mensen ‘target 
accounting certificates’ (TAC) aan derden 
kunnen overdragen die, overeenkomstig 
artikel 10, mogen worden bijgeteld bij de 
nationale streefcijfers.
(b) Twee of meer lidstaten kunnen 
overeenkomen energie uit hernieuwbare 
bronnen onderling over te dragen voor 
statistische doeleinden om deze mee te 
laten tellen voor hun nationale 
streefcijfers.
(c) Lidstaten kunnen overeenkomen 
gezamenlijke projecten uit te voeren 
waarbij een of meer lidstaten projecten ter 
bevordering van hernieuwbare energie in 
een andere lidstaat steunen, waardoor ze 
een deel van de aldus opgewekte 
hernieuwbare energie als voor zichzelf 
opgewekte energie mogen beschouwen.
(d) Twee of meer lidstaten kunnen 
overeenkomen gezamenlijk streefcijfers te 
verwezenlijken, bijvoorbeeld door 
gezamenlijke grensoverschrijdende 
vervoerssystemen te creëren of door hun 
nationale energiestelsels open te stellen 
voor energie uit andere lidstaten. In dat 
geval moeten zij gezamenlijk aantonen 
wat het aandeel hernieuwbare energie in 
hun totale energieverbruik is, wat zij 
anders afzonderlijk zouden moeten 
aantonen indien zij hun streefcijfers 
alleen zouden verwezenlijken.

Or. de

Motivering

Een flexibele aanpak tussen de lidstaten onderling is van essentieel belang om de streefcijfers 
te halen.
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Amendement 390
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis  (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zolang er geen pan-Europees 
systeem ter bevordering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen bestaat, 
moeten de verschillende nationale 
bevorderingssystemen doeltreffend 
werken om de streefcijfers van de richtlijn 
te halen, met name
(a) om de nationale en pan-Europese 
groeistreefcijfers te verwezenlijken,
(b) om de 
milieubeschermingsdoelstellingen waarop 
de nationale bevorderingssystemen zijn 
gebaseerd te verwezenlijken op een 
manier die het best overeenstemt met het 
potentieel en de situatie van de 
verschillende lidstaten, en
(c) om te zorgen voor een zekere en 
evenwichtige energievoorziening.
Om de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers daadwerkelijk te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten vrij 
zijn om te besluiten of en in welke mate zij 
in andere lidstaten opgewekte energie van 
hernieuwbare energiebronnen toelaten in 
hun nationaal bevorderingssysteem. Dit 
kan, indien nodig, ook leiden tot een 
beperking van de handel.

Or. de

Motivering

Het gebruik van nationale bevorderingssystemen is momenteel de meestbelovende manier om 
de streefcijfers van de richtlijn te verwezenlijken.
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Amendement 391
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis  (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het totale streefcijfer van de 
Europese Unie voor het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen als aandeel 
in het totale eindverbruik van energie in 
2020 moet minimum op 20% worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Naast een reële integratie van hernieuwbare energie in de bestaande energiemarkt heeft deze 
richtlijn tot doel ervoor te zorgen dat de Gemeenschap haar streefcijfer van 20% 
hernieuwbare energie in 2020 haalt, zoals de 27 staatshoofden en regeringsleiders in maart 
2007eenparig zijn overeengekomen.

Amendement 392
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te garanderen dat 
hun aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen gelijk is aan of groter is dan het 
aandeel dat vermeld is in het indicatieve 
traject, zoals aangegeven in bijlage I, deel 
B.

Schrappen

Or. de

Motivering

Enkel het eindstreefcijfer mag worden vastgesteld. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel 
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moeten de lidstaten zelf bepalen hoe en wanneer ze hun streefcijfers verwezenlijken, met name 
omdat dit ook afhangt van technologische kwaliteitssprongen, die niet te voorspellen zijn.

Amendement 393
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te garanderen dat 
hun aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen gelijk is aan of groter is dan het 
aandeel dat vermeld is in het indicatieve 
traject, zoals aangegeven in bijlage I, deel 
B.

2. De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te garanderen dat 
hun aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen gelijk is aan of groter is dan de 
verplichte minimale interim-streefcijfers, 
zoals aangegeven in bijlage I, deel B.

Or. en

Motivering

Bindende interim-streefcijfers zijn noodzakelijk om te waarborgen dat er reeds snel 
vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 394
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis  (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij gebrek aan een steunregeling 
die voor de hele EU geldt en om te 
waarborgen dat nationale steunregelingen 
de doelstellingen van deze richtlijn 
effectief kunnen verwezenlijken, moet 
elke lidstaat zelf kunnen beslissen of en in 
welke mate hij toestaat dat energie uit 
hernieuwbare bronnen die in een andere 
lidstaat wordt geproduceerd gebruik mag 
maken van zijn nationale steunregeling, 
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en moet hij ook zelf kunnen beslissen of 
en in welke mate hij toestaat dat energie 
uit hernieuwbare bronnen die op zijn 
grondgebied wordt geproduceerd gebruik 
mag maken van de nationale 
steunregeling van een andere lidstaat.

Or. en

Motivering

Deze tekst wordt toegevoegd om nogmaals te benadrukken dat de nationale steunregelingen 
onder de controle van de lidstaten moeten blijven.

Amendement 395
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis  (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Twee of meer lidstaten kunnen hun 
verplichte individuele nationale 
streefcijfers verwezenlijken via 
gezamenlijke acties zoals beschreven in de 
artikelen 9, 10 en 10 bis.

Or. en

Motivering

Via bilaterale en multilaterale samenwerking om de individuele nationale streefcijfers te 
verwezenlijken, kunnen de lidstaten flexibeler en doeltreffender hernieuwbare energiebronnen 
ontwikkelen.
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Amendement 396
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

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 in het 
vervoer in 2020 minstens 8% bedraagt van 
het eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat, maar alleen onder de 
voorwaarde dat energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer voldoet aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel 
15. Het streefcijfer wordt vanaf 2012 om 
de drie jaar regelmatig herzien, op basis 
van de in artikel 20 genoemde 
rapportering van de Commissie.

Bij het berekenen van het totale 
energieverbruik voor vervoer, met het oog 
op de naleving van de eerste alinea, wordt 
geen rekening gehouden met andere 
olieproducten dan benzine en diesel.

Or. en

Motivering

Vanwege alle onzekere factoren met betrekking tot de effecten van de snelstijgende productie 
van biobrandstoffen uit agrogewassen, is er reden te over om behoedzaam en stap voor stap 
te werk te gaan. Het voorgestelde bindende streefcijfer van 10% lijkt te optimistisch. In plaats 
van te proberen dit percentage koste wat het kost te halen, zou men een beleid moeten voeren 
dat leidt tot een significante klimaatverbetering. Het zou daarom verstandig zijn om het 
streefcijfer te verlagen en een beleid te ontwikkelen waarbij zowel de algemene doelstellingen 
als het beleidskader en de beleidsmethode regelmatig aan een herziening worden 
onderworpen (“al doende leren”).
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Amendement 397
Nikolaos Vakalis

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

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 in het 
vervoer in 2015 4% bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer in 
die lidstaat. Op grond van de resultaten 
van het toezicht en de rapportering 
overeenkomstig artikel 20 en te gepasten 
tijde kan de Commissie voorstellen om 
deze richtlijn te wijzigen zodat de lidstaten 
ervoor moeten zorgen dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer tussen 2015 en 2020 toeneemt.

Or. en

Motivering

Er moet een lager streefcijfer worden vastgesteld tot 2015, gebaseerd op bijgewerkte 
gegevens en op de wijze waarop biobrandstoffen van de tweede generatie zich in de toekomst 
ontwikkelen, om het streefcijfer in een latere stadium te verhogen. Bij het streefcijfer van 4% 
wordt rekening gehouden met het indicatieve traject van bijlage IB, op grond waarvan de 
lidstaten eind 2014 35% van hun streefcijfer voor 2020 moeten hebben verwezenlijkt. Uit de 
toepassing van de rekenkundige formule van bijlage IB en het feit dat biobrandstoffen in 2005 
1% van de vervoersbrandstof voor hun rekening namen, kan worden geconcludeerd dat het 
streefcijfer voor 2015 rond 4% moet liggen (S2005 + 0,35(S2020-S2005) = 1+ 0,35(10-1) = 
1+3,15 = 4,15).

Amendement 398
Pilar Ayuso

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

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 

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

van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat, maar alleen onder 
de voorwaarde dat energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer 
voldoet aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel 
15. Tegen eind 2015 kunnen de lidstaten 
een streefcijfer vaststellen van ten minste 
1% van het eindverbruik van energie in 
het vervoer uit cellulosebiobrandstoffen, 
biogas en biobrandstoffen op basis van 
plantaardig afval, dierlijke olie of non-
food gewassen. De lidstaten zien erop toe 
dat in 2020 ten minste 2% van het 
eindverbruik van energie in het vervoer 
afkomstig is van cellulosebiobrandstoffen, 
biogas en biobrandstoffen op basis van 
plantaardig afval, dierlijke olie of non-
food gewassen. De streefcijfers worden 
vanaf 2012 om de drie jaar regelmatig 
herzien, op basis van de in artikel 20 
genoemde rapportering van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn geleidelijk naar het 
streefcijfer wordt toegewerkt, is een tussentijds streefcijfer voor 2015 noodzakelijk. De 
Europese Raad heeft als een van de voorwaarden voor een streefcijfer van 10% hernieuwbare 
energiebronnen voor het vervoer vastgesteld dat biobrandstoffen van de tweede generatie 
beschikbaar moeten zijn. Door een ondergeschikt streefcijfer voor cellulose- en geavanceerde 
biobrandstoffen vast te stellen, wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Amendement 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 

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

vervoer in 2020 10% bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer in 
die lidstaat.

Tot 2020 stelt de Europese Unie 
tussentijdse minima vast van 6% voor 
2012 en 8% voor 2016.

Or. de

Motivering

Het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de vervoerssector is een zeer ambitieus 
streefcijfer; daarom is de verwezenlijking van een streefcijfer van 10% tegen 2020 momenteel 
voldoende. De in artikel 3, lid 3, genoemde verplichte tussentijdse streefcijfers voor 
biobrandstoffen zijn noodzakelijk als stappenplan voor de groei van de Europese 
biobrandstoffeneconomie.

Amendement 400
Herbert Reul

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

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 
hernieuwbare bronnen in het wegvervoer in 
2020 minstens 10% bedraagt van de 
energiebasis in die lidstaat.

Or. en

Motivering

In principe leidt de invoering van 10% hernieuwbare wegbrandstoffen niet tot een "aandeel 
van 10% energie uit hernieuwbare bronnen". De gewijzigde tekst zorgt voor samenhang met 
de algemene beginselen van de richtlijn en met name met de berekeningsmethode in bijlage 
VII.
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Amendement 401
Dorette Corbey

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

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 in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat. Minstens 30% van 
dit streefcijfer dient te worden bereikt 
door het gebruik van elektriciteit of 
waterstof uit hernieuwbare bronnen of 
energie uit lignocellulose-houdende 
biomassa of algen.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% hernieuwbare energie voor de vervoerssector kan worden 
gerealiseerd door gebruikmaking van bronnen zoals biomassa, elektriciteit en waterstof. Op 
een perfecte markt zou de keuze tussen de technologieën worden overgelaten aan de 
marktpartijen. De markt heeft echter een duidelijke voorkeur voor opties die een snel 
rendement op de investeringen beloven. Om veelbelovende opties zoals elektriciteit en 
waterstof een kans te geven, zijn sub-streefcijfers noodzakelijk. Bovendien bestaat er 
wijdverbreide bezorgdheid over het streefcijfer; het EMA adviseerde bijvoorbeeld om het 
gebruik van zogenaamde biobrandstoffen van de eerste generatie onder de 10 procent te 
houden.

Amendement 402
Paul Rübig

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

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 

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. Bij elektriciteit voor 
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vervoer in die lidstaat. het spoor die door de stroomopwekker of -
leverancier wordt geleverd, geldt hetzelfde 
streefcijfer voor het aandeel 
hernieuwbare energie als voor het 
aandeel hernieuwbare energie in het 
energieverbruik voor het wegvervoer.
Elke lidstaat vermeldt voor de subsectoren 
van de vervoersindustrie welk aandeel 
elke subsector voor zijn rekening zal 
nemen om het totale streefcijfer te 
verwezenlijken evenals wat het streefcijfer 
is voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in het totale 
eindverbruik van energie voor elke 
subsector tot 2020.

Or. de

Motivering

Zonder het voorgestelde amendement zou het aanzienlijk hogere streefcijfer voor het aandeel 
hernieuwbare energie van de elektriciteitsindustrie gelden voor het elektrisch aangedreven 
spoor, maar niet voor de rest van de vervoerssector. Het amendement voorkomt dat het 
spoorvervoer wordt belast met onbillijk hoge extra kosten. Het zorgt tevens voor naleving van 
het beginsel dat de vervuiler betaalt (artikel 174, lid 2, van het EG-Verdrag) en voor 
transparantie bij de verdeling van de lasten.

Amendement 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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

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 in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat, waarbij 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die bijdragen aan het streefcijfer, aan de 
in artikel 15 vermelde 
duurzaamheidscriteria moeten voldoen.
Tegen eind 2015 kunnen de lidstaten een 
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streefcijfer vaststellen van ten minste 1% 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer uit cellulose-biobrandstof.
Iedere lidstaat zorgt ervoor dat het 
aandeel cellulose-biobrandstof in het 
vervoer in 2020 in die lidstaat ten minste 
2% van het eindverbruik van energie in 
het vervoer bedraagt.

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft als een van de voorwaarden voor een streefcijfer van 10% 
vastgesteld dat biobrandstoffen van de tweede generatie beschikbaar moeten zijn. Door een 
ondergeschikt streefcijfer voor cellulose-biobrandstoffen vast te stellen, wordt aan deze 
voorwaarde voldaan.

Amendement 404
Fiona Hall

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

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 in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat en dat de energie-
efficiëntie van de lidstaat inzake vervoer 
tegen 2020 met minstens 20% verbetert 
ten opzichte van het referentiejaar 2005. 
Hernieuwbare bronnen in het vervoer 
moeten voldoen aan de ecologische en 
sociale duurzaamheidscriteria van artikel 
15 en worden vanaf 2010 jaarlijks herzien 
op basis van de rapportering door de 
Commissie waarin artikel 20 voorziet.

Or. en
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Motivering

Omdat de doelstelling voor hernieuwbare energie als percentage wordt uitgedrukt, is het van 
essentieel belang om daarnaast ook maatregelen te nemen ter vermindering van de totale 
vraag naar energie. Een grote mate van voorzichtigheid is geboden bij de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie voor het vervoer, aangezien een toename van de productie van 
biobrandstoffen onvoorziene sociale en ecologische gevolgen kan blijken te hebben. 
Vroegtijdig en frequent toezicht van de Commissie is derhalve van essentieel belang.

Amendement 405
Lambert van Nistelrooij

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

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 in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat, op voorwaarde dat 
dit op een duurzame wijze kan worden 
verwezenlijkt.

Or. en

Motivering

Als het streefcijfer niet op een duurzame wijze kan worden gehaald, moet de verwezenlijking 
ervan worden uitgesteld.

Amendement 406
Eija-Riitta Korhola

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

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 

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen en veen 
dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria
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van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

in het vervoer in 2020 minstens 10% 
bedraagt van het eindverbruik van energie 
in het vervoer in die lidstaat.

Or. en

Motivering

Veen is traag regenererende biomassa. Veen dat aan de duurzaamheidscriteria voldoet 
(gecertificeerde veenproductie uit drooggelegde bosmoerassen en moerassige velden) moet 
worden meegerekend voor het streefcijfer voor biobrandstof. Veen als deels hernieuwbaar 
classificeren zou de EU dichter bij haar streefcijfers brengen.

Amendement 407
Lena Ek

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

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 en duurzame 
turfwinning in het vervoer in 2020 
minstens 10% bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer in 
die lidstaat.

Or. en

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 duurzame 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.
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Amendement 408
Hannes Swoboda

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

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 in het 
vervoer in 2020 minstens 7% bedraagt van 
het eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat.

Or. en

Motivering

De doelstelling van 10% biobrandstoffen zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
voedselsituatie en op andere essentiële terreinen; daarom is 7% een realistischer doelstelling, 
die beter aan de duurzaamheidscriteria beantwoordt.

Amendement 409
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie moet in haar 
wetgevingsvoorstellen, met name op 
milieugebied, rekening houden met de 
gevolgen voor het gebruik van 
hernieuwbare energie en moet 
belangenconflicten zoveel mogelijk 
vermijden.

Or. de

Motivering

Bij de verwezenlijking van de milieu- en klimaatstreefcijfers van de EU moet, in het belang 
van een samenhangende allesomvattende strategie voor het milieu- en energiebeleid, rekening 
worden gehouden met onderlinge gevolgen (bijvoorbeeld de gevolgen van de 
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waterkaderrichtlijn voor de opwekking van elektriciteit via waterkracht) en moeten 
tegenstrijdigheden worden vermeden.

Amendement 410
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een lidstaat bij de 
tussentijdse streefcijfers zijn aandeel 
hernieuwbare energie niet haalt, legt de 
Commissie effectieve, proportionele en 
ontradende sancties op.

Or. en

Motivering

Zonder sancties bestaat het risico dat de lidstaten hun tussentijdse streefcijfers niet halen, wat 
zou indruisen tegen een geleidelijke ontwikkeling van de markt voor hernieuwbare energie en 
de verwezenlijking van het streefcijfer van 2020 in het gedrang kan brengen.

Amendement 411
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De beschikbaarheid van hout voor 
gebruik als industriële grondstof moet bij 
de bevordering van hernieuwbare energie 
worden gewaarborgd. Om conflicten 
tussen de verwerkingsindustrie en de 
energiesector te voorkomen, mogen er 
geen subsidies zijn voor het gebruik van 
hout als grondstof bij de opwekking van 
energie.

Or. en
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Motivering

De beschikbaarheid van hout voor gebruik als industriële grondstof moet bij de bevordering 
van hernieuwbare energie worden gewaarborgd omdat de verwerking van houtproducten 13 
keer zoveel werkgelegenheid creëert en 8 keer zoveel toegevoegde waarde als het gebruik van 
directe energie, voor het gebruik van natuurlijke bronnen en de productie van bio-energie een 
efficiëntiebeginsel moet worden gehanteerd, er geen subsidies mogen worden verstrekt voor 
het gebruik van hout als grondstof bij de opwekking van energie om conflicten tussen de 
verwerkingsindustrie en de energiesector te vermijden, en de benutting van hout- en bosresten 
moet worden bevorderd.

Amendement 412
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een lidstaat er niet in slaagt 
zijn globaal streefcijfer voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen te 
verwezenlijken, wordt bij de beoordeling 
van de inspanningen van die lidstaat 
rekening gehouden met de totale 
inspanning van die lidstaat om de uitstoot 
te verminderen.

Or. cs

Motivering

De belangrijkste beweegreden en doelstelling is de vermindering van de CO2-uitstoot. Deze 
doelstelling kan ook worden verwezenlijkt door andere, geen CO2 uitstotende energiebronnen 
dan hernieuwbare bronnen,  zoals kernenergie en schone steenkool.
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Amendement 413
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een lidstaat besluit zijn 
productiecapaciteit te verminderen van 
een energietype dat niet bijdraagt aan de 
uitstoot van CO2, wordt zijn streefcijfer 
voor de opwekking van energie uit 
hernieuwbare bronnen in dezelfde mate 
verhoogd.

Or. sv

Motivering

De CO2-uitstoot mag niet toenemen door productiebronnen die de uitstoot van CO2
verminderen, te vervangen door invoer. Om de toekomstige energievoorziening van de EU te 
waarborgen, mag de hoeveelheid energie die het desbetreffende land bijdraagt aan de rest 
van de interne energiemarkt niet in al te grote mate worden gereduceerd. Het is van groot 
belang dat de globale doelstelling om de uitstoot te verminderen, niet in het gedrang komt.

Amendement 414
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Zolang er geen pan-Europees 
systeem ter bevordering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen bestaat, 
moeten de verschillende nationale 
bevorderingssystemen doeltreffend 
werken om de streefcijfers van de richtlijn 
te halen, met name
(a) om de nationale en pan-Europese 
groeistreefcijfers te verwezenlijken,
(b) om de 
milieubeschermingsdoelstellingen waarop 
de nationale bevorderingssystemen zijn 
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gebaseerd te verwezenlijken op een 
manier die het best overeenstemt met het 
potentieel en de situatie van de 
verschillende lidstaten, en
(c) om te zorgen voor een zekere en 
evenwichtige energievoorziening.
Om de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers daadwerkelijk te 
verwezenlijken, moeten de lidstaten vrij 
zijn om te besluiten of en in welke mate zij 
in andere lidstaten opgewekte energie van 
hernieuwbare energiebronnen toelaten in 
hun nationaal bevorderingssysteem. Dit 
kan, indien nodig, ook leiden tot een 
beperking van de handel.

Or. de

Motivering

Het gebruik van nationale bevorderingssystemen is momenteel de meestbelovende manier om 
de streefcijfers van de richtlijn te verwezenlijken.

Amendement 415
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten nemen 
voorzorgsmaatregelen om te waarborgen 
dat het mondiale concurrentievermogen, 
met name dat van energie-intensieve 
industrieën, niet blijvend wordt aangetast 
door de uitbreiding van hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. de

Motivering

De kosten voor de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen worden grotendeels 
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gedragen door de overheid. Dit geldt zowel voor de uitbreiding van het net als voor de bouw 
van installaties. Dit heeft met name een invloed op industrieën die reeds lijden onder de 
emissiehandel. Als we in de EU de werkgelegenheid in deze industrieën willen behouden, 
moeten we ervoor zorgen dat er verder geen zware kosten meer ontstaan.

Amendement 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de kosten voor de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn door 
de energiegebruikers worden gedragen, 
nemen de lidstaten voorzorgsmaatregelen 
om te waarborgen dat het mondiale 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën wordt 
gehandhaafd.

Or. de

Motivering

Van zodra de kosten ter bevordering van hernieuwbare energie worden doorgerekend in de 
prijs van elektriciteit,  zullen de energie-intensieve industrieën een niet onaanzienlijk deel van 
de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen financieren. De hoge elektriciteitsprijzen 
die uit het overdrachtsmechanisme voortvloeien, zullen leiden tot concurrentienadelen voor 
bedrijven in de productiesector en voor energie-intensieve industrieën. Een verdere belasting 
van energie-intensieve industrieën moet worden uitgesloten door de lidstaten de mogelijkheid 
te geven verzachtende maatregelen te nemen.

Amendement 417
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie herziet de EU-
doelstellingen inzake hernieuwbare 
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energiebronnen en beoordeelt de 
mogelijke bijdrage die kan worden 
verwezenlijkt door andere energiebronnen 
met een laag koolstofgehalte.

Or. fr

Motivering

De belangrijkste doelstelling moet de vermindering van de CO2-uitstoot zijn. Daarom moet 
elke energievorm met een laag koolstofgehalte in aanmerking worden genomen. We zullen 
uitgebreid gebruik moeten maken van alle energiebronnen met een laag koolstofgehalte, met 
inbegrip van kernenergie, als we onze doelstellingen bij de bestrijding van de 
klimaatverandering willen verwezenlijken.

Amendement 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt uiterlijk 1 
januari 2010 een methode op voor de 
berekening van de bijdrage van 
hernieuwbare elektriciteit en waterstof 
aan de totale brandstofmix.
Deze maatregel, die dient tot wijziging van 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, wordt 
goedgekeurd in overeenstemming met de 
in artikel 21, lid 3, genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Om de invoering van elektrische en waterstofauto's te vergemakkelijken, is er een methode 
nodig om hun invloed op de bijdrage aan de totale brandstofmix te meten.
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