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Amendement 700
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen ter beschikking 
wordt gesteld van consumenten, 
fabrikanten, installateurs, ontwerpers en 
leveranciers van apparatuur en systemen 
voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en van voertuigen 
die op mengsels met een hoog gehalte aan 
biobrandstoffen of op pure biobrandstoffen 
kunnen rijden. 

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen en speciale 
diensten voor kwetsbare consumenten ter 
beschikking worden gesteld van 
consumenten, fabrikanten, installateurs, 
ontwerpers, sociale 
huisvestingsmaatschappijen en 
leveranciers van apparatuur en systemen 
voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en van voertuigen 
die op mengsels met een hoog gehalte aan 
biobrandstoffen of op pure biobrandstoffen 
kunnen rijden.

Or. en

Amendement 701
David Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen ter beschikking 
wordt gesteld van consumenten, 
fabrikanten, installateurs, ontwerpers en 
leveranciers van apparatuur en systemen 
voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en van voertuigen 
die op mengsels met een hoog gehalte aan 
biobrandstoffen of op pure biobrandstoffen 

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen ter beschikking 
wordt gesteld van consumenten, lokale en 
regionale besluitvormers, fabrikanten, 
installateurs, ontwerpers en leveranciers 
van apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en van voertuigen 
die op mengsels met een hoog gehalte aan 
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kunnen rijden. biobrandstoffen of op pure biobrandstoffen 
kunnen rijden.

Or. en

Motivering

Gelet op hun bevoegdheden als planologen en eigenaars van gebouwen en wagenparken, 
moeten ook lokale en regionale autoriteiten over steunmaatregelen worden geïnformeerd. Zij 
kunnen deze informatie ook aan centrale spelers op lokaal en regionaal niveau doorgeven.

Amendement 702
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen ter beschikking
wordt gesteld van consumenten, 
fabrikanten, installateurs, ontwerpers en 
leveranciers van apparatuur en systemen 
voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en van voertuigen 
die op mengsels met een hoog gehalte aan 
biobrandstoffen of op pure biobrandstoffen 
kunnen rijden. 

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen ruim wordt 
verspreid onder consumenten, fabrikanten, 
installateurs, ontwerpers en leveranciers 
van apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en van voertuigen 
die op mengsels met een hoog gehalte aan 
biobrandstoffen of op pure biobrandstoffen 
kunnen rijden. 

Or. en

Motivering

Informatie over steunmaatregelen moet niet louter ter beschikking worden gesteld van, maar 
proactief worden verspreid onder consumenten, fabrikanten, installateurs, ontwerpers en 
leveranciers van apparatuur, om het algemene publieke bewustzijn over hernieuwbare 
energiebronnen te verbeteren.
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Amendement 703
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over de netto baten en kosten en de 
energie-efficiëntie van apparatuur en 
systemen voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen ter beschikking 
wordt gesteld door de leverancier van de 
apparatuur of het systeem of door de 
nationale bevoegde autoriteiten. 

2. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over de netto baten en kosten en de 
energie-efficiëntie van apparatuur en 
systemen voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en hybride 
systemen waarin conventionele met 
hernieuwbare energiebronnen wordt 
gecombineerd, ter beschikking wordt 
gesteld door de leverancier van de 
apparatuur of het systeem of door de 
nationale bevoegde autoriteiten. 

Or. en

Motivering

Hybride systemen met zowel hernieuwbare als conventionele energie kunnen een optimale 
economische en ecologische manier zijn om hernieuwbare bronnen in de sectoren 
verwarming, koeling en elektriciteitsopwekking te introduceren. De consumenten moeten 
adequate informatie krijgen, om geïnformeerd te kunnen besluiten hoe zij hun 
energieverbruik, de emissies die dit veroorzaakt en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
kunnen beperken.

Amendement 704
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over de netto baten en kosten en de 
energie-efficiëntie van apparatuur en 
systemen voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen ter beschikking 

2. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over de netto baten en kosten en de 
energie-efficiëntie van apparatuur en 
systemen voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen en hybride 
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wordt gesteld door de leverancier van de 
apparatuur of het systeem of door de 
nationale bevoegde autoriteiten. 

systemen waarin conventionele met 
hernieuwbare energiebronnen wordt 
gecombineerd, ter beschikking wordt 
gesteld door de leverancier van de 
apparatuur of het systeem of door de 
nationale bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Hybride systemen met zowel hernieuwbare als conventionele energie kunnen een optimale 
economische en ecologische manier zijn om hernieuwbare bronnen in de sectoren 
verwarming, koeling en elektriciteitsopwekking te introduceren. De consumenten moeten 
adequate informatie krijgen, om geïnformeerd te kunnen besluiten hoe zij hun 
energieverbruik, de emissies die dit veroorzaakt en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
kunnen beperken.

Amendement 705
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over de netto baten en kosten en de 
energie-efficiëntie van apparatuur en 
systemen voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen ter beschikking 
wordt gesteld door de leverancier van de 
apparatuur of het systeem of door de 
nationale bevoegde autoriteiten.

2. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over de netto baten en kosten en de 
energie-efficiëntie van apparatuur en 
systemen voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking op basis van 
hernieuwbare bronnen ter beschikking 
wordt gesteld door de leverancier van de 
apparatuur en het systeem of door de 
nationale bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang het algemene publieke bewustzijn over hernieuwbare energie te 
verbeteren, om de snelle marktpenetratie ervan te bevorderen.
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Amendement 706
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet haalbaar certificatie voor installateurs van kleinschalige hernieuwbare technieken 
voor te schrijven. Dit zou voor hen een onredelijke extra administratieve belasting zijn.

Amendement 707
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie, ondiepe geothermische 
systemen en warmtepompen alleen dan 
worden beschouwd als zijnde in 
overeenstemming met bouwvoorschriften 
waarbij gebruik van een van deze 
technologieën wordt voorgeschreven en 
alleen dan in aanmerking komen voor 
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afgegeven. andere steunregelingen, als de installatie 
wordt uitgevoerd door gecertificeerde 
installateurs. Hiertoe stellen de lidstaten 
certificatieregelingen op voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie, ondiepe geothermische 
systemen en warmtepompen. Voor de 
opleidingscursussen voor deze 
installateurs ontwikkelen de lidstaten een 
accreditatieregeling. De certificatie- en 
accreditatieregelingen worden gebaseerd 
op de in bijlage IV vastgelegde criteria. 
Elke lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig deze 
criteria zijn afgegeven. Als al andere 
kwaliteitsregelingen bestaan die tot 
resultaten leiden die vergelijkbaar met die 
van de in dit artikel omschreven 
installateurscertificatie zijn, kunnen de 
lidstaten deze regelingen voor een 
overgangsperiode van maximum drie jaar 
als alternatief voor de 
installateurscertificatie erkennen. Bijlage 
IV kan volgens de regelgevingsprocedure 
van artikel 21, lid 2, worden aangepast 
aan de technische vooruitgang en de 
veranderingen op de markt.

Or. en

Amendement 708
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in nauw 
overleg met de belanghebbenden 
certificatieregelingen voor installateurs van 
kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
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worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

zonne-energie, ondiepe geothermische 
systemen en warmtepompen worden 
opgesteld. De certificatieregelingen
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria, die indien nodig 
volgens de regelgevingsprocedure van 
artikel 21, lid 2, kunnen worden 
aangepast. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
opgesteld.

Or. en

Motivering

De belanghebbenden moeten gedurende de hele certificatieprocedure nauw bij de zaak 
worden betrokken, om met hun technische deskundigheid een bijdrage te kunnen leveren. 
Daarnaast wordt voorgesteld bijlage IV te splitsen in twee delen (certificatie in bijlage IVa en 
accreditatie in bijlage IVb), voor meer duidelijkheid.

Amendement 709
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels die 
werken op biomassa- of 
biovloeistofmengsels, fotovoltaïsche en 
thermale systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria en moeten voldoen 
aan een norm die equivalent is met de 
normen die momenteel gelden voor 
installateurs van verwarmings- en 
koelingssystemen en -technologie op 
conventionele energie. De lidstaten 
moedigen de combinatie van 
opleidingsexpertise, onderwijs en 
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certificatieregelingen op het gebied van 
conventionele verwarming en verwarming 
met hernieuwbare energiebronnen door 
nationale en regionale autoriteiten en 
bestaande erkende opleidingsinstanties 
aan. Elke lidstaat erkent de certificaten die 
door andere lidstaten overeenkomstig deze 
criteria zijn afgegeven. 

Or. en

Motivering

Biovloeistofmengsels zijn een economisch en ecologisch efficiënte manier om hernieuwbare 
energiebronnen in verwarmingssystemen te introduceren. Verwarmings- en koelingssystemen 
op hernieuwbare energie moeten worden geïnstalleerd door personen die even bekwaam zijn 
als degene die werken met systemen op conventionele energie. Bij de nieuwe 
opleidingsregelingen in bijlage IV moet op nuttige wijze worden voortgebouwd op gevestigde 
regelingen die voor de opleiding van installateurs van systemen op conventionele energie op 
het niveau van de lidstaten voorhanden zijn.

Amendement 710
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
certificatieregelingen of vergelijkbare 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen 
beschikbaar zijn. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven; dit laat Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet.

Or. de
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Motivering

Sommige lidstaten hebben doeltreffende opleidingsregelingen die aanzienlijk beter zijn dan de 
norm in Europa. Voor de kwalificaties is gewoonlijk een opleiding nodig van drie-en-een-half 
jaar en voor een hogere kwalificatie een opleiding van in totaal vijf of zes jaar. De nodige 
kennis en vaardigheden worden voldoende aangeboden in vele bestaande opleidingen. 

Amendement 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
certificatieregelingen of vergelijkbare 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen 
beschikbaar zijn. De certificatieregelingen
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven. Dit laat Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet.

Or. de

Motivering

Sommige lidstaten hebben doeltreffende opleidingsregelingen die aanzienlijk beter zijn dan de 
norm in Europa. Voor de kwalificaties is gewoonlijk een opleiding nodig van drie-en-een-half 
jaar en voor een hogere kwalificatie een opleiding van in totaal vijf of zes jaar. De nodige 
kennis en vaardigheden worden voldoende aangeboden in vele bestaande opleidingen. 
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Amendement 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
certificatieregelingen of vergelijkbare 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen 
beschikbaar zijn. De certificatieregelingen
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven; dit laat Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet.

Or. de

Motivering

Sommige lidstaten hebben doeltreffende opleidingsregelingen met gewoonlijk drie jaar 
opleiding; de Duitse masterkwalificatie vereist vijf of zes jaar opleiding. De nodige kennis en 
vaardigheden worden voldoende aangeboden in vele bestaande opleidingen. Extra certificatie 
is onnodig.

Richtlijn 2005/36/EG dekt de erkenning van beroepskwalificaties voor gereguleerde beroepen 
afdoende.

Amendement 713
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
certificatieregelingen of vergelijkbare 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
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biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen
worden gebaseerd op de in bijlage IV
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen 
beschikbaar zijn. De certificatieregelingen
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven; dit laat Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet.

Or. de

Motivering

Sommige lidstaten hebben doeltreffende opleidingsregelingen die aanzienlijk beter zijn dan de 
norm in Europa. Voor de kwalificaties is gewoonlijk een opleiding nodig van drie-en-een-half 
jaar en voor een hogere kwalificatie een opleiding van in totaal vijf of zes jaar. De nodige 
kennis en vaardigheden worden voldoende aangeboden in vele bestaande opleidingen. 

Amendement 714
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten bevorderen de opstelling 
van certificatieregelingen of vergelijkbare 
kwalificatieregelingen voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen. Bij 
dergelijke regelingen of vergelijkbare 
kwalificatieregelingen kan rekening met 
de in bijlage IV vastgelegde criteria 
worden gehouden. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

Or. cs
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Motivering

In de afzonderlijke lidstaten bestaan al diverse certificatie- en opleidingsregelingen voor 
installateurs van boilers en soortgelijke apparatuur. Er is geen behoefte aan een 
centralisering van de vereisten, omdat er wederzijdse erkenning van de kwalificaties is. Bij 
hun streven naar het halen van hun wettelijk bindende doelstelling moeten de lidstaten niet 
worden belast met nog meer voorschriften; zij moeten integendeel voldoende flexibiliteit 
krijgen om hun doelstelling te halen.

Amendement 715
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen, alsmede voor 
installateurs van horizontale of verticale 
warmtecollectoren (d.w.z. boor- en 
bouwbedrijven). Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

Or. en

Motivering

De warmtebron is een belangrijk onderdeel van een warmtepompsysteem. De kwaliteit van de 
planning en installatie ervan speelt een cruciale rol voor de algemene efficiëntie. Aangezien 
de installatie van een warmtecollector specifieke kennis vereist en vaak wordt uitgevoerd 
door gespecialiseerd personeel – in het geval van verticale collectoren door personeel van 
boorbedrijven, in het geval van horizontale collectoren door het personeel van bouwbedrijven 
– moeten deze actoren worden opgenomen.
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Amendement 716
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen, alsmede voor 
installateurs van horizontale of verticale 
warmtecollectoren (d.w.z. boor- en 
bouwbedrijven). Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

Or. en

Motivering

De warmtebron is een belangrijk onderdeel van een warmtepompsysteem. De kwaliteit van de 
planning en installatie ervan speelt een cruciale rol voor de algemene efficiëntie. Aangezien 
de installatie van een warmtecollector specifieke kennis vereist en vaak wordt uitgevoerd 
door gespecialiseerd personeel – in het geval van verticale collectoren door personeel van 
boorbedrijven, in het geval van horizontale collectoren door het personeel van bouwbedrijven 
– moeten deze actoren worden opgenomen.

Amendement 717
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 

3. De lidstaten stellen tegen december 
2014, na raadpleging van de 
belanghebbenden, certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
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systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

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

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de belanghebbenden nauw bij de opstelling van de accreditatie- en 
certificatieregelingen worden betrokken, opdat zij met hun technische deskundigheid een 
bijdrage kunnen leveren. Voor de opstelling van de certificatieregelingen moet een 
toereikende aanpassingsperiode worden geboden, omdat deze regelingen in een aantal 
lidstaten nog in een embryonale fase zitten.

Amendement 718
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Warmtepompen mogen niet worden geschrapt onder de voorwaarden die de Commissie 
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voorstelt.

Amendement 719
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Er moeten stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat installateurs van 
warmtewisselaars voor stadsverwarming gekwalificeerd zijn om hun werk uit te voeren, met 
name in lidstaten waar de bouw van installaties voor stadsverwarming relatief nieuw is. 
Daarom moeten warmtewisselaars in de lijst worden opgenomen.

Amendement 720
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk (1 jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn) worden, op basis van de 
informatie die van de lidstaten is 
ontvangen en in overleg met de betrokken 
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sectoren, volgens de procedure van artikel 
21, lid 3, de minimumeisen en de 
voorwaarden vastgesteld voor wederzijdse 
erkenning van de opleidingsprogramma's 
en de certificatie zowel van bedrijven als 
van betrokken personeelsleden die zich 
bezighouden met de installatie, het 
onderhoud of de service van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie, 
warmtepompen en horizontale en 
verticale warmtecollectoren, naar behoren 
rekening houdend met de bestaande 
certificatieregelingen die al op deze 
producten en apparatuur van toepassing 
zijn.

Or. en

Motivering

De warmtebron is een belangrijk onderdeel van een warmtepompsysteem. De kwaliteit van de 
planning en installatie ervan speelt een cruciale rol voor de algemene efficiëntie. Aangezien 
de installatie van een warmtecollector specifieke kennis vereist en vaak wordt uitgevoerd 
door gespecialiseerd personeel – in het geval van verticale collectoren door personeel van 
boorbedrijven, in het geval van horizontale collectoren door het personeel van bouwbedrijven 
– moeten deze actoren worden opgenomen.

Amendement 721
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk (1 jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn) worden, op basis van de 
informatie die van de lidstaten is 
ontvangen en in overleg met de betrokken 
sectoren, volgens de procedure van artikel 
21, lid 3, de minimumeisen en de 
voorwaarden vastgesteld voor wederzijdse 
erkenning van de opleidingsprogramma's 
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en de certificatie zowel van bedrijven als 
van betrokken personeelsleden die zich 
bezighouden met de installatie, het 
onderhoud of de service van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie, 
warmtepompen en horizontale en 
verticale warmtecollectoren, naar behoren 
rekening houdend met de bestaande 
certificatieregelingen die al op deze 
producten en apparatuur van toepassing 
zijn.

Or. en

Motivering

Deze benadering sluit aan bij Verordening 303/2008. Om wederzijdse erkenning te 
garanderen is het wenselijk om voor andere soorten apparatuur en systemen dezelfde 
benadering te volgen. Om voor kostenefficiënte programma's te zorgen moet bij de 
certificatieregelingen voor apparatuur of systemen die onder deze richtlijn vallen, rekening 
worden gehouden met de certificatieregelingen die op grond van andere Europese wetgeving 
al voor soortgelijke apparatuur of systemen bestaan. Met het voorgestelde proces wordt 
voorzien in een adequate timing om een certificatieregeling op te stellen waarbij rekening met 
de in bijlage IV opgenomen vereisten wordt gehouden.

Amendement 722
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk (twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn) 
stellen de lidstaten, op basis van de in lid 
3, alinea 1, bedoelde minimumeisen, hun 
eigen opleidings- en 
certificatievoorschriften op of passen zij 
deze aan. De lidstaten stellen de 
Commissie van hun 
certificatieprogramma's in kennis. De 
lidstaten erkennen in een andere lidstaat 
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afgegeven certificaten en leggen met 
betrekking tot de vrije dienstverrichting of 
de vrije vestiging geen beperkingen op om 
redenen die verband houden met de 
certificatie in een andere lidstaat.

Or. en

Motivering

De warmtebron is een belangrijk onderdeel van een warmtepompsysteem. De kwaliteit van de 
planning en installatie ervan speelt een cruciale rol voor de algemene efficiëntie. Aangezien 
de installatie van een warmtecollector specifieke kennis vereist en vaak wordt uitgevoerd 
door gespecialiseerd personeel – in het geval van verticale collectoren door personeel van 
boorbedrijven, in het geval van horizontale collectoren door het personeel van bouwbedrijven 
– moeten deze actoren worden opgenomen.

Amendement 723
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk (twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn) 
stellen de lidstaten, op basis van de in lid 
3, alinea 1, bedoelde minimumeisen, hun 
eigen opleidings- en 
certificatievoorschriften op, of passen zij 
deze aan. De lidstaten stellen de 
Commissie van hun 
certificatieprogramma's in kennis. De 
lidstaten erkennen in een andere lidstaat 
afgegeven certificaten en leggen met 
betrekking tot de vrije dienstverrichting of 
de vrije vestiging geen beperkingen op om 
redenen die verband houden met de 
certificering in een andere lidstaat.

Or. en
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Motivering

Deze benadering sluit aan bij Verordening 303/2008. Om wederzijdse erkenning te 
garanderen is het wenselijk om voor andere soorten apparatuur en systemen dezelfde 
benadering te volgen. Om voor kostenefficiënte programma's te zorgen moet bij de 
certificatieregelingen voor apparatuur of systemen die onder deze richtlijn vallen, rekening 
worden gehouden met de certificatieregelingen die op grond van andere Europese wetgeving 
al voor soortgelijke apparatuur of systemen bestaan. Met het voorgestelde proces wordt 
voorzien in een adequate timing om een certificatieregeling op te stellen waarbij rekening met 
de in bijlage IV opgenomen vereisten wordt gehouden.

Amendement 724
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten ontwikkelen een 
accreditatieregeling voor 
opleidingsprogramma's of 
opleidingsaanbieders voor installateurs 
van systemen op biomassa, ondiepe 
geothermische systemen, warmtepompen 
en fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie. Deze regelingen worden 
gebaseerd op de in bijlage IV bis 
vastgelegde criteria, die indien nodig 
volgens de regelgevingsprocedure van 
artikel 21, lid 2, kunnen worden 
aangepast.

Or. en

Motivering

De technologie op het gebied van hernieuwbare energie evolueert snel, met name wat 
fotovoltaïsche systemen betreft, waar veel in onderzoek en ontwikkeling en nieuwe 
productiecapaciteit wordt geïnvesteerd. Daarom moet worden gezorgd voor flexibiliteit met 
betrekking tot wijziging van bijlage IV ter, om mogelijk te maken dat de criteria indien nodig 
worden gewijzigd, bijvoorbeeld als aanpassing aan toekomstige technische ontwikkelingen.
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Amendement 725
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat vanaf 
2015 alleen installaties die zijn uitgevoerd 
door gecertificeerde installateurs, worden 
beschouwd als zijnde in overeenstemming 
met de vereisten die overeenkomstig 
artikel 12, lid 4, van deze Richtlijn zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de kwaliteit van de installaties gegarandeerd is. Voor de 
opstelling van de certificatieregelingen moet evenwel worden voorzien in een toereikende 
aanpassingsperiode.

Amendement 726
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen en architecten in staat te stellen
het gebruik van energie uit hernieuwbare
bronnen en van stadsverwarming en -
koeling te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 
industriële of residentiële zones.

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen en architecten in staat te stellen
de optimale combinatie van hernieuwbare
energiebronnen en hoogefficiënte 
technologie te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 
industriële of residentiële zones.

Or. en

Motivering

Het beleid moet de resultaten bepalen die moeten worden behaald in plaats van de middelen 
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die moeten worden ingezet. Nodig is daarom een optimale combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen en hoogefficiënte technologie, in plaats van de ene of de andere optie. Voor 
een gegeven gebouw kunnen eventueel lokaal geen hernieuwbare energiebronnen 
beschikbaar zijn. Energie-efficiëntie is van essentieel belang om de doelstellingen van 2020 te 
halen. Gebouwen zijn hierbij des te belangrijker, omdat ze aanzienlijk potentieel op het 
gebied van energie-efficiëntie bieden.

Amendement 727
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen en architecten in staat te stellen
het gebruik van energie uit hernieuwbare
bronnen en van stadsverwarming en -
koeling te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 
industriële of residentiële zones.

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen en architecten in staat te stellen 
de optimale combinatie van hernieuwbare
energiebronnen en hoogefficiënte 
technologie te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 
industriële of residentiële zones.

Or. en

Motivering

Het beleid moet de resultaten bepalen die moeten worden behaald in plaats van de middelen 
die moeten worden ingezet. Nodig is daarom een optimale combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen en hoogefficiënte technologie, in plaats van de ene of de andere optie. Voor 
een gegeven gebouw kunnen eventueel lokaal geen hernieuwbare energiebronnen 
beschikbaar zijn. Energie-efficiëntie is van essentieel belang om de doelstellingen van 2020 te 
halen. Gebouwen zijn hierbij des te belangrijker, omdat ze aanzienlijk potentieel op het 
gebied van energie-efficiëntie bieden.

Amendement 728
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
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planologen en architecten in staat te stellen 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en van stadsverwarming en -
koeling te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 
industriële of residentiële zones. 

planologen, architecten en sociale 
huisvestingsmaatschappijen in staat te 
stellen het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en van 
stadsverwarming en -koeling te overwegen 
bij het plannen, ontwerpen, bouwen en 
renoveren van industriële of residentiële 
zones. 

Or. en

Amendement 729
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen en architecten in staat te stellen 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en van stadsverwarming en -
koeling te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 
industriële of residentiële zones.

4. De lidstaten kunnen richtsnoeren 
opstellen om planologen en architecten in 
staat te stellen het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en van 
stadsverwarming en -koeling te overwegen 
bij het plannen, ontwerpen, bouwen en 
renoveren van industriële of residentiële 
zones.

Or. cs

Motivering

Bij hun streven naar het halen van hun wettelijk bindende doelstelling moeten de lidstaten 
niet worden belast met nog meer voorschriften; zij moeten integendeel voldoende flexibiliteit 
krijgen om hun doelstelling te halen.
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Amendement 730
David Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen er met 
medewerking van de lokale en regionale 
autoriteiten voor dat de burgers voldoende 
over de voordelen en praktische aspecten 
van de opwekking en het gebruik van 
hernieuwbare energie zijn geïnformeerd.

Or. en

Motivering

Goede informatie is van cruciaal belang voor het begrip en de actieve steun van burgers voor 
hernieuwbare energie. Overheden op alle niveaus moeten worden aangemoedigd aan dit 
proces deel te nemen.

Amendement 731
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot het elektriciteitsnet Toegang tot en exploitatie van het 
elektriciteitsnet, gaspijpleidingen en 
netwerken van stadsverwarming en -
koeling

Or. en

Motivering

Toegang tot infrastructuur is belangrijk voor alle vormen van hernieuwbare energie, niet 
alleen voor elektriciteit.
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Amendement 732
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot het elektriciteitsnet Toegang tot het elektriciteitsnet en 
systeemuitbouw

Or. de

Motivering

Een geïntegreerde aanpak is nodig, aangezien uitbouw van het net alleen bijvoorbeeld niet 
zal volstaan om voldoende hoeveelheden elektriciteit op te slaan uit windenergie, die 
onderhevig is aan schommelende productieniveaus. Hiervoor moet het hele net worden 
uitgebouwd.

Amendement 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot het elektriciteitsnet Toegang tot het elektriciteitsnet en 
systeemuitbouw

Or. en

Motivering

De uitdaging wat de integratie van hernieuwbare energie betreft, bestaat niet alleen in de 
toegang tot het net, maar ook in de uitbouw van het net en, in het algemeen, de ontwikkeling 
van het hele systeem.
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Amendement 734
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

1. De lidstaten en de bevoegde autoriteiten
nemen de nodige maatregelen om 
netwerkinfrastructuur voor transmissie en 
distributie, opslagfaciliteiten en adequate 
netwerkexploitatie-instrumenten te 
ontwikkelen met het oog op de verdere 
ontwikkeling van elektriciteitsopwekking 
uit duurzame energiebronnen, tijdig en in 
overeenstemming met de streefcijfers die 
zijn neergelegd in de bijlagen 1A en 1B,
inclusief interconnectoren tussen lidstaten, 
alsmede derde landen. In hun nationale 
actieplannen beoordelen ze de noodzaak 
om de bestaande infrastructuur uit te 
breiden en/of te versterken teneinde de 
integratie van de hoeveelheden 
hernieuwbare energie te 
vergemakkelijken om het nationale 
streefcijfer voor 2020 te behalen. Zij 
nemen ook de nodige maatregelen om 
opwekkers van hernieuwbare energie in 
staat te stellen zich, waar het verzoek 
hiertoe redelijk is, op het 
distributiesysteem aan te sluiten.

Or. en

Motivering

Extra opslagcapaciteit en het gebruik van IT-apparatuur om de netwerkbeheersystemen uit te 
breiden, vergemakkelijken het invoeren van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit.
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Amendement 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor de ontwikkeling van de 
netwerkinfrastructuur en het 
elektriciteitsysteem, om de veilige 
exploitatie van het elektriciteitssysteem 
mogelijk te maken, rekening houdend met
de verdere ontwikkeling van 
elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten. In verband met deze 
ontwikkeling moeten de 
vergunningsprocedures voor 
netwerkfaciliteiten worden versneld.

Or. en

Motivering

De integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen vereist niet alleen de 
ontwikkeling van het net, maar de ontwikkeling van het systeem als geheel, omdat het 
resultaat een complexere en meer geavanceerde exploitatie zal zijn. De snelle ontwikkeling 
van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen vereist een snelle 
ontwikkeling van het net en bijgevolg betere vergunningsprocedures.

Amendement 736
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten en de uitbouw van het 
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tussen lidstaten. systeem. Hiertoe nemen de lidstaten 
adequate maatregelen om de 
vergunningsprocedures te versnellen en 
de uitbouw van het net te coördineren met 
de vergunningsprocedures voor de 
installatie van faciliteiten voor de 
opwekking van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. de

Motivering

Een geïntegreerde aanpak is nodig, aangezien uitbouw van het net alleen bijvoorbeeld niet 
zal volstaan om voldoende hoeveelheden elektriciteit op te slaan uit windenergie, die 
onderhevig is aan schommelende productieniveaus. Hiervoor moet het hele net worden 
uitgebouwd.

Amendement 737
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, als minimum om de 
doelstellingen in het actieplan voor 
hernieuwbare energie te halen, inclusief 
interconnectoren tussen lidstaten.

Or. en
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Amendement 738
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief de bouw van 
"intelligente" distributienetten en 
interconnectoren tussen lidstaten.

Or. fr

Motivering

Het probleem van netwerktoegang voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen bestaat 
voor alle gedecentraliseerde installaties. Deze installaties genereren elektriciteit voor 
onmiddellijk verbruik op industriële sites of in openbare (ziekenhuizen enz.), commerciële of 
woongebouwen. Net als warmtekrachtkoppelingsinstallaties moeten ook gedecentraliseerde 
installaties de voordelen genieten van de laatste vooruitgang op het gebied van de wetgeving 
inzake netwerkverbindingen en hun bijdrage moet worden weerspiegeld in de procedures en 
de aanrekenbare kosten.

Amendement 739
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteits- en 
biomethaanopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

Or. en
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Motivering

Gegarandeerde toegang tot het netwerk is voor de producenten van biomethaan van 
essentieel belang.

Amendement 740
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur 
aan te passen aan de verdere ontwikkeling 
van elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, inclusief interconnectoren 
tussen lidstaten.

Or. en

Amendement 741
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de behandeling van de bepaling 
en de aanpassing van de capaciteit moet 
aandacht worden besteed aan de 
ontwikkeling en het gebruik van 
technologie voor tussentijdse opslag en de 
opvang van piekperioden. De 
ontwikkeling van deze technologie moet 
worden ondersteund door een hiertoe 
ingesteld Europees plan voor technologie 
voor geavanceerde energieopslag 
("European Advanced Energy Storage 
Technology Plan").

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.428v01-00 32/140 AM\731121NL.doc

NL

Motivering

Het onevenwicht tussen de productie van energie uit hernieuwbare bronnen en de vraag naar 
energie maakt efficiënte capaciteit voor tussentijdse energieopslag nodig. Deze capaciteit kan 
worden verkregen door een beroep te doen op grootschalige gecombineerde energieproductie 
en opslagsystemen die bijvoorbeeld gebruik maken van elektrochemische energieopslagunits 
zoals batterijen.

Amendement 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
en voor zover de veiligheid van het 
nationale elektriciteitssysteem niet in 
gevaar komt

(a) moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
prioritaire aansluiting, transmissie en 
distributie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen garanderen 
en dat de bevoegde systeemexploitanten 
het net optimaliseren, versterken en 
uitbreiden, als een producent van energie 
uit hernieuwbare bronnen een redelijk 
verzoek formuleert om voor prioritaire 
aansluiting, toegang, transmissie, 
distributie en levering van uit 
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hernieuwbare energiebronnen opgewekte 
elektriciteit te zorgen;
(b) de lidstaten zorgen ervoor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft;
(c) de exploitanten van 
transmissiesystemen geven bij transmissie 
van elektriciteit voorrang aan installaties 
die gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen;
(d) de lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde systeemexploitanten alle 
adequate operationele maatregelen in 
verband met het net en de markt nemen 
om het verlies van uit hernieuwbare 
energiebronnen opgewekte elektriciteit zo 
veel mogelijk te beperken;
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde systeemexploitanten publiek en 
zonder nodeloze vertraging verslag 
uitbrengen over problemen die ontstaan 
en de maatregelen die worden genomen.

Or. en

Amendement 743
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van 
de betrouwbaarheid en veiligheid van het 
net moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 

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

en distributienet betreft. De exploitanten 
van netwerksystemen en energiemarkten
geven bij transmissie van elektriciteit 
voorrang aan installaties die gebruik maken 
van hernieuwbare energiebronnen, voor 
zover de betrouwbaarheid en veiligheid 
van het nationale elektriciteitssysteem niet 
in gevaar komt en volgens de 
exploitatieregels die moeten worden 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
Afwijkingen van dit beginsel zijn 
uitsluitend mogelijk wanneer de veiligheid 
van het nationale elektriciteitsnetwerk 
wordt bedreigd. De bewijslast voor het niet 
respecteren van het beginsel van 
prioritaire transmissie ligt bij de 
netwerkexploitant of energiemarkt in 
kwestie en moet worden vergezeld van een 
compensatievoorstel voor de producent 
van hernieuwbare energie die benadeeld 
is, overeenkomstig de 
ontwikkelingsplannen inzake 
hernieuwbare energiebronnen die door 
elke lidstaat zijn vastgesteld. De 
netwerkexploitant en/of de 
energiemarktbeheerder moet op het 
Internet verslag doen van problemen en 
genomen maatregelen.

Or. en

Motivering

De rol van de nationale regelgevende autoriteiten bij het vaststellen van netwerkregels moet 
worden benadrukt. De bewijslast voor het niet verlenen van toegang met voorrang ligt bij de 
exploitant van het transmissiesysteem of bij de energiemarkt en moet op een heldere manier 
worden gecommuniceerd.
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Amendement 744
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen en uit 
warmtekrachtkoppeling garanderen. De 
exploitanten voeren hiertoe een 
toegangsbeleid waarmee prioritaire 
toegang gegarandeerd is, in zoverre de 
continuïteit van de voorziening van 
regionale of nationale 
elektriciteitssystemen of van 
elektriciteitssystemen voor meer dan één 
regio niet in gevaar komt. 

Or. de

Motivering

De continuïteit van de voorziening moet gegarandeerd zijn. De EU moedigt ook het gebruik 
van warmtekrachtkoppeling aan. Als warmtekrachtkoppelingssystemen niet in de regeling 
voor prioritaire toegang tot het net worden opgenomen, moeten zij in sommige 
omstandigheden worden teruggeschroefd, hetgeen ook leidt tot minder warmteproductie.

Amendement 745
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 

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

en de continuïteit van de voorziening 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen en uit 
warmtekrachtkoppeling voorrang krijgt 
wat de toegang tot het net betreft. De 
prioritaire toegang tot het net voor 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen geldt niet met betrekking 
tot elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling. Als het gevaar 
bestaat dat niet in behoeften aan nuttige 
warmte wordt voorzien, zorgen de 
lidstaten ervoor dat elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling gelijke prioriteit 
krijgt. De exploitanten van 
transmissiesystemen geven bij transmissie 
van elektriciteit voorrang aan installaties 
die gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen en/of 
warmtekrachtkoppeling, voor zover de 
veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt. 

Or. de

Motivering

In winderige gebieden is het herhaaldelijk voorgekomen, als gevolg van de prioriteit voor 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, dat wanneer grote hoeveelheden door de wind 
opgewekte elektriciteit in het systeem worden gebracht, warmtekrachtkoppelingscentrales 
moeten worden teruggeschroefd en dus geen warmte meer kunnen leveren. Om dit te 
voorkomen mag elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen geen prioritaire toegang tot het 
net krijgen ten aanzien van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling. 
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Amendement 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Onbeperkte prioriteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is strijdig met de IEM-
richtlijn, waarin niet-discriminerende procedures voor de marktspelers zijn voorgeschreven. 
Centrales waar stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, moeten volledig 
verantwoordelijk zijn voor het evenwicht, overeenkomstig de open elektriciteitsmarkt.

Amendement 747
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij kunnen er ook voor zorgen 
dat elektriciteit uit hernieuwbare of andere 
CO2-neutrale energiebronnen voorrang 
krijgt wat de toegang tot het net betreft. De 
exploitanten van transmissiesystemen 
kunnen bij transmissie van elektriciteit 
voorrang geven aan installaties die gebruik 
maken van hernieuwbare energiebronnen, 
voor zover de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat energie uit hernieuwbare bronnen faire toegang krijgt tot 
de netten, maar verplichte prioritaire toegang of transmissie van energie uit hernieuwbare 
bronnen is strijdig met de behoorlijke werking van de elektriciteitsmarkt. Daarom mogen 
prioritaire toegang of transmissie niet verplicht worden gesteld.

Amendement 748
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft. De exploitanten 

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

exploitanten van transmissiesystemen 
geven bij transmissie van elektriciteit 
voorrang aan installaties die gebruik maken 
van hernieuwbare energiebronnen, voor 
zover de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt. 

Or. fr

Motivering

Het probleem van netwerktoegang voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen bestaat 
voor alle gedecentraliseerde installaties. Deze installaties genereren elektriciteit voor 
onmiddellijk verbruik op industriële sites of in openbare (ziekenhuizen enz.), commerciële of 
woongebouwen. Net als warmtekrachtkoppelingsinstallaties moeten ook gedecentraliseerde 
installaties de voordelen genieten van de laatste vooruitgang op het gebied van de wetgeving 
inzake netwerkverbindingen en hun bijdrage moet worden weerspiegeld in de procedures en 
de aanrekenbare kosten.

Amendement 749
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het is belangrijk toegang tot het net en gelijke behandeling voor alle productiewijzen voor 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te garanderen. Verplichte prioritaire toegang is 
evenwel strijdig met de principes van de richtlijn betreffende de elektriciteitsmarkt en zou de 
werking van de elektriciteitsmarkt schaden. De exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen moeten alle producenten gelijk behandelen.

Amendement 750
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Momenteel wordt op de elektriciteitsmarkt tegen energie uit hernieuwbare bronnen 
gediscrimineerd. De vertragingen waarmee de producenten van deze energie te maken 
krijgen, zijn onaanvaardbaar. Er zijn ongeveer 11.000 MW projecten voor de productie van 
vooral energie uit hernieuwbare bronnen waarvoor gezocht wordt naar 
transmissieaansluitingen in Scotland alleen. Als energie uit hernieuwbare bronnen geen 
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prioriteit krijgt wat fysieke aansluiting betreft, kan het zijn dat de doelstelling van 20% niet 
wordt gehaald.

Amendement 751
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De prioriteit mag niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid en veiligheid van het net. Met 
de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem en de continuïteit van de voorziening moet 
bij de uitvoering van de bepalingen betreffende prioritaire toegang en transmissie absoluut 
rekening worden gehouden, wegens het effect dat de inherente variaties die het gevolg van 
energie uit hernieuwbare bronnen zijn, op de netwerkbalancering hebben. Ook met de 
kostenefficiëntie van investeringen en het eerlijke karakter van de mededinging moet bij 
besluiten inzake prioritaire toegang voor energie uit hernieuwbare bronnen tot het net 
rekening worden gehouden.
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Amendement 752
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met een betere en binnen een bepaalde periode gegarandeerde fysieke aansluiting kan een 
betere marktpenetratie van energie uit hernieuwbare bronnen worden gegarandeerd.

Amendement 753
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 

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

exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft, op voorwaarde 
dat aan de vereiste van continuïteit van de 
voorziening en andere operationele 
verplichtingen is voldaan. De exploitanten 
van transmissiesystemen geven bij 
transmissie van elektriciteit voorrang aan 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover 
de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt.

Or. en

Amendement 754
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De voorgestelde verplichting voor de exploitanten van transmissie- en distributiesystemen om 
de transmissie van stroom te garanderen of prioriteit aan bepaalde centrales te geven heeft 
alleen zin binnen een ondersteuningssysteem op basis van toegangstarieven. Zolang deze 
systemen voor de lidstaten niet verplicht zijn, zouden de regels in kwestie duidelijk de markt 
verstoren, zodat zij moeten worden geschrapt.

Amendement 755
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. xm

Motivering

Op de noordse elektriciteitsmarkt is alle toegang tot het net gebaseerd op commerciële 
overeenkomsten. Als een marktdeelnemer zijn elektriciteit op de markt heeft verkocht, is 
toegang tot het net voor hem gegarandeerd. Daarom hoeft niet in prioritaire toegang tot het 
net te worden voorzien, als de markt is opgebouwd als in de noordse landen.
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Amendement 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen aan het net wensen te 
leveren, op het koppelnet aan te sluiten.

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen aan het net wensen te 
leveren, op het koppelnet aan te sluiten. De 
lidstaten zorgen ervoor dat rekening met 
de door deze richtlijn veroorzaakte 
veranderingen in de kosten wordt 
gehouden en dat de exploitanten van de 
transmissie- en distributiesystemen 
compensatie krijgen in de 
tariefstructuren.

Or. en

Amendement 757
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 

3. De lidstaten of de bevoegde 
regelgevende autoriteiten verplichten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen om standaardregels op 
te stellen en te publiceren voor de 
verdeling van de kosten van de technische 
aanpassingen, zoals netaansluitingen, 
netverzwaringen, verbeterde werking van 
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energiebronnen aan het net wensen te 
leveren, op het koppelnet aan te sluiten.

het net en regels voor de niet-
discriminerende toepassing van de 
netvoorschriften, die nodig zijn om nieuwe 
producenten die elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen aan het net 
wensen te leveren, op het koppelnet aan te 
sluiten. Deze regels worden uiterlijk 30 
juni 2010 gepubliceerd.

Or. en

Motivering

De dagelijkse werking van het net is iets anders dan netverzwaring.

Amendement 758
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen aan het net wensen te 
leveren, op het koppelnet aan te sluiten.

3. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
standaardregels op te stellen en te 
publiceren voor de verdeling van de kosten 
van de technische aanpassingen, zoals 
netaansluitingen en –verzwaringen, die 
nodig zijn om nieuwe producenten die 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling 
aan het net wensen te leveren, op het 
koppelnet aan te sluiten.

Or. fr

Motivering

Het probleem van netwerktoegang voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen bestaat 
voor alle gedecentraliseerde installaties. Deze installaties genereren elektriciteit voor 
onmiddellijk verbruik op industriële sites of in openbare (ziekenhuizen enz.), commerciële of 
woongebouwen. Net als warmtekrachtkoppelingsinstallaties moeten ook gedecentraliseerde 
installaties de voordelen genieten van de laatste vooruitgang op het gebied van de wetgeving 
inzake netwerkverbindingen en hun bijdrage moet worden weerspiegeld in de procedures en 
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de aanrekenbare kosten.

Amendement 759
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten verplichten de 
exploitanten van de transmissie- en 
distributiesystemen om nieuwe 
producenten die op het transmissie- en 
distributienet willen worden aangesloten, 
volledige en gedetailleerde informatie 
over de transmissiesystemen te 
verstrekken. Deze informatie omvat 
gegevens over de transmissiecapaciteit die 
al is toegewezen en degene die nog 
beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Om voor meer rechtszekerheid te zorgen en het investeerdersvertrouwen te bevorderen is het 
nodig nieuwe producenten relevante informatie over de transmissiesystemen te verstrekken, 
omdat het ontbreken hiervan een grote belemmering voor de uitbouw van nieuwe centrales 
voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen is.

Amendement 760
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten of de bevoegde 
regelgevende instanties verplichten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen van netwerken met 
een hoge of gemiddelde spanning om elke 
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nieuwe producent die op het transmissie-
of distributienet wenst te worden 
aangesloten, volledige en gedetailleerde 
informatie over de transmissiesystemen te 
verstrekken, inclusief volledige informatie 
over de transmissiecapaciteit die al is 
toegewezen en degene die nog 
beschikbaar is.

Or. it

Motivering

De producenten van energie uit hernieuwbare bronnen hebben te maken met een aantal 
onzekerheden, met name het gebrek aan informatie over transmissiesystemen, een element dat 
van vitaal belang is, wanneer het om de ontwikkeling van productie-installaties van schone 
energie gaat.

Om voor meer rechtszekerheid te zorgen en het investeerdersvertrouwen te bevorderen moet 
elke nieuwe producent die op het systeem wenst te worden aangesloten, gedetailleerde 
informatie over de transmissiesystemen krijgen.

Amendement 761
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien nodig mogen lidstaten 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen verplichten om de in 
lid 3 vermelde kosten volledig of 
gedeeltelijk te dragen. De lidstaten zullen 
uiterlijk op 30 juni 2011 en daarna om de 
twee jaar de nodige maatregelen nemen om 
het kader en de regels voor het delen van 
de in lid 3 vermelde kosten te herzien en te 
verbeteren, teneinde de integratie van 
nieuwe producenten, zoals vermeld in dat 
lid, te garanderen.

4. Indien nodig mogen lidstaten 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen verplichten om de in 
lid 3 vermelde kosten volledig of 
gedeeltelijk te dragen. Lidstaten mogen 
deze exploitanten ook verplichten om 
volledig of gedeeltelijk de kosten te dragen 
van de levering van energie aan 
individuen met een inkomen beneden hun 
nationale armoedegrens. De lidstaten 
zullen uiterlijk op 30 juni 2011 en daarna 
om de twee jaar de nodige maatregelen 
nemen om het kader en de regels voor het 
delen van de in lid 3 vermelde kosten te 
herzien en te verbeteren, teneinde de 
integratie van nieuwe producenten, zoals 
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vermeld in dat lid, te garanderen. 

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten alle energieproducenten kunnen verplichten bij te dragen tot een 
selectieve beleidsmaatregel om mogelijk te maken dat energie tegen redelijke prijs wordt 
geleverd aan de minder bedeelde maatschappelijke groepen. 

Amendement 762
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

5. De lidstaten of de bevoegde 
regelgevende instanties verplichten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen om elke nieuwe 
producent die op het net wenst te worden 
aangesloten, het volgende te verschaffen:

(a) een uitgebreide en gedetailleerde 
raming van de kosten van die aansluiting;
(b) een tijdschema voor de ontvangst en 
de verwerking van verzoeken om 
aansluiting op het netwerk;
(c) een tijdschema voor de daadwerkelijke 
aansluiting op het netwerk.

De lidstaten of de bevoegde regelgevende 
instanties keuren bepalingen goed over 
straffen ingeval niet aan de vereisten in 
a), b) en c) wordt voldaan.
De lidstaten of de bevoegde regelgevende 
instanties mogen producenten van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
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energiebronnen die op het net wensen te 
worden aangesloten toestaan zelf in hun 
aansluitingsbehoeften te voorzien.

Or. it

Motivering

Een van de belangrijkste moeilijkheden waarmee exploitanten die centrales voor de 
opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen willen uitbouwen, te maken krijgen, is de 
onzekerheid wat de procedures in verband met aanvragen van toegang tot het net betreft.

De lange procedures voor aansluiting op het net zijn een belemmering voor de decentralisatie 
van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Daarom moeten de regels over 
netwerktoegang strenger worden gemaakt en moet ervoor worden gezorgd dat alle lidstaten 
de bestaande wetgeving op dit gebied omzetten.

Amendement 763
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten 
toestaan een aanbesteding uit te schrijven 
voor de aansluitingswerkzaamheden.

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten, het volgende te 
verschaffen:

(a) een uitgebreide en gedetailleerde 
raming van de kosten van die aansluiting;

(b) een redelijk en precies tijdschema voor 
de ontvangst en de verwerking van het 
verzoek om aansluiting op het net;
(c) een redelijk en precies tijdschema voor 
de effectieve aansluiting op het net.
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De lidstaten stellen bepalingen vast voor 
de oplegging van straffen ingeval de 
voorschriften in de punten a), b) en c) van 
dit artikel niet worden nageleefd.

Or. en

Motivering

De onzekerheid in verband met de procedure voor het verzoek om toegang tot het net is een 
van de grote moeilijkheden voor exploitanten die de uitbouw van nieuwe centrales voor de 
opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen plannen. Om de exploitanten meer 
rechtszekerheid te bieden is een verstrenging van de regels betreffende aansluiting op het net 
nodig, inclusief duidelijke tijdschema's wat de verwerking van de aanvragen van nieuwe 
exploitanten betreft.

Amendement 764
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen, alsmede 
precieze en redelijke tijdslimieten van
maximum twee jaar in totaal. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

Or. en
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Amendement 765
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen, alsmede 
precieze en redelijke tijdslimieten van 
maximum twee jaar in totaal. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

Or. en

Motivering

Met een betere, binnen een bepaalde periode gegarandeerde en redelijke fysieke aansluiting 
kan een betere marktpenetratie van energie uit hernieuwbare bronnen worden gegarandeerd.

Amendement 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen, op basis van 
de in lid 3 bedoelde kosten. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
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een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

Or. en

Amendement 767
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 
aansluitingswerkzaamheden. De offertes 
worden opgesteld op basis van de 
geldende technische voorschriften.

Or. de

Motivering

Bij de uitvoering van de richtlijn met rekening met de geldende technische voorschriften 
worden gehouden. De netwerkexploitant moet te allen tijde een net exploiteren waarmee 
continue voorziening is gegarandeerd, overeenkomstig de geldende technische voorschriften. 
Aan deze vereiste moet zijn voldaan, wanneer elektriciteitscentrales stroom opwekken tegen 
maximumcapaciteit en ook wanneer de producenten geen energie aan het net leveren. Bij de 
uitbouw van het net en de investeringen die hiervoor nodig zijn, moet bijgevolg rekening 
worden gehouden zowel met situaties met een maximumlevering als met situaties met een 
gegarandeerde minimumlevering.
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Amendement 768
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 3 vermelde verdeling van de 
kosten wordt opgelegd via een mechanisme 
dat gebaseerd is op objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria, waarbij 
rekening wordt gehouden met de baten 
van de aansluitingen voor oorspronkelijk 
en later aangesloten producenten en voor 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen.

6. De in lid 3 vermelde verdeling van de 
kosten wordt opgelegd via een mechanisme 
dat gebaseerd is op objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria.

Or. de

Motivering

Toekomstige baten in kostenberekeningen opnemen is niet haalbaar en zou tot talrijke 
juridische geschillen leiden.

Amendement 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 3 vermelde verdeling van de 
kosten wordt opgelegd via een mechanisme 
dat gebaseerd is op objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria, waarbij 
rekening wordt gehouden met de baten van 
de aansluitingen voor oorspronkelijk en 
later aangesloten producenten en voor 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen.

6. De in lid 3 vermelde verdeling van de 
kosten wordt opgelegd via een mechanisme 
dat gebaseerd is op objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria, waarbij 
rekening wordt gehouden met de baten op 
het gebied van aansluitingskosten die de 
oorspronkelijk en later aangesloten 
producenten door de aansluitingen 
hebben.

Or. en
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Motivering

De berekening van de mogelijke baten voor het hele systeem, alsmede voor de reeds 
aangesloten producenten zal nooit een eenduidig resultaat opleveren. Mogelijk gevolg 
hiervan is verstoring tussen de kandidaten.

Amendement 770
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoedingen voor transmissie en 
distributie geen discriminatie inhouden van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, met name van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen die wordt 
geproduceerd in perifere gebieden, zoals 
eilanden, en in gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid.

7. De nationale regelgevende instanties 
verbieden dat de vergoedingen voor 
transmissie en distributie discriminatie 
inhouden van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen of discriminatie inhouden
van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen die wordt geproduceerd in 
perifere gebieden, zoals eilanden, en in 
gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid; de Commissie 
onderzoekt schendingen van deze 
bepaling en neemt de nodige corrigerende 
maatregelen, als er sprake van schending 
is.

Or. en

Motivering

De lidstaten schenden deze bepaling voortdurend en de Commissie schiet tekort wat haar 
plicht haar te handhaven betreft. Met bovenstaand amendement wordt de formulering 
aangescherpt, om de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten absoluut duidelijk te 
maken.
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Amendement 771
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoedingen die door exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen in 
rekening worden gebracht voor de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, een 
realistische weergave zijn van de 
kostenvoordelen die kunnen voortvloeien 
uit de aansluiting van die installaties op het 
net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen 
voortvloeien uit het directe gebruik van 
het laagspanningsnet.

8. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoedingen die door exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen in 
rekening worden gebracht voor de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, een 
weergave zijn van de kosten die kunnen 
voortvloeien uit de aansluiting van die 
installaties op het net. 

Or. de

Motivering

De bedoelde voordelen van de verdeelde stroom en de mogelijkheid deze te kwantificeren 
moeten als problematisch worden beschouwd, aangezien de distributie alleen 
netwerkverliezen kan compenseren, als er sprake is van levering op het juiste moment en in de 
juiste hoeveelheid. Bovendien zijn de prestaties van hernieuwbare energiebronnen vaak 
moeilijk te plannen, en de levering van elektriciteit aan het net op momenten dat deze 
elektriciteit niet wordt verbruikt, kan vaak tot hogere verliezen leiden.

Amendement 772
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoedingen die door exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen in 
rekening worden gebracht voor de 
transmissie en distributie van elektriciteit 

8. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoedingen die door exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen in 
rekening worden gebracht voor de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
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uit installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, een 
realistische weergave zijn van de 
kostenvoordelen die kunnen voortvloeien 
uit de aansluiting van die installaties op het 
net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen 
voortvloeien uit het directe gebruik van het 
laagspanningsnet.

uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties of 
uit installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, een 
realistische weergave zijn van de 
kostenvoordelen die kunnen voortvloeien 
uit de aansluiting van die installaties op het 
net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen 
voortvloeien uit het directe gebruik van het 
laagspanningsnet.

Or. fr

Motivering

Het probleem van netwerktoegang voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen bestaat 
voor alle gedecentraliseerde installaties. Deze installaties genereren elektriciteit voor 
onmiddellijk verbruik op industriële sites of in openbare (ziekenhuizen enz.), commerciële of 
woongebouwen. Net als warmtekrachtkoppelingsinstallaties moeten ook gedecentraliseerde 
installaties de voordelen genieten van de laatste vooruitgang op het gebied van de wetgeving 
inzake netwerkverbindingen en hun bijdrage moet worden weerspiegeld in de procedures en 
de aanrekenbare kosten.

Amendement 773
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Europese Commissie en de 
lidstaten ontwikkelen een gecoördineerde 
aanpak voor de ontwikkeling van offshore 
wind- en zee-energie in de Noordzee, de 
Ierse Zee, de Atlantische Oceaan en de 
Baltische Zee. Dit plan bevat een 
gestroomlijnde toestemmingsprocedure en 
de benodigde netwerkinfrastructuur, 
zowel offshore als onshore, is een 
prioriteitsproject in het trans-Europees 
netwerk (TEN).
De Europese Commissie en de lidstaten 
ontwikkelen een gecoördineerde aanpak 
voor de ontwikkeling van 
elektriciteitscapaciteit uit wind- en zonne-
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energie in het Middellandse Zeegebied, in 
landen binnen en buiten de EU. De 
nodige netinfrastructuur en een betere 
coördinatie tussen de verschillende 
systeemexploitanten op Europees niveau 
zijn een prioriteitsproject in het trans-
Europees netwerk (TEN).

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van de offshore wind- en zeemogelijkheden in de Noordzee en de Baltische 
zee en de ontwikkeling van zonne- en windenergie in het Middellandse Zeegebied wordt 
vergemakkelijkt door een gecoördineerde aanpak en moet een prioriteit zijn in het TEN-
initiatief.

Amendement 774
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie voert uiterlijk twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn een beoordeling uit van de 
potentiële kosten voor energie-intensieve 
bedrijfstakken en voor gezinnen die door 
de nodige technische aanpassingen van de 
systemen voor transmissie en distributie 
van elektriciteit worden veroorzaakt.
De lidstaten nemen adequate maatregelen 
om kwetsbare energieconsumenten tegen 
de volledige in lid 8 bis bedoelde kosten te 
beschermen en om energiearmoede te 
beperken.

Or. en

Motivering

De stijging van de kosten en bijgevolg van de uiteindelijke elektriciteitsrekeningen waartoe de 
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voorgestelde richtlijn leidt, is potentieel aanzienlijk voor energie-intensieve bedrijfstakken en 
voor gezinnen. Daarom is het belangrijk dat de Commissie een beoordeling uitvoert, om deze 
potentiële kosten beter te begrijpen , en dat de lidstaten de mogelijke impact op kwetsbare en 
armere consumenten met adequate maatregelen aanpakken.

Amendement 775
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten beoordelen de 
noodzaak om de bestaande infrastructuur 
voor het gasnetwerk uit te breiden om de 
integratie van gas uit hernieuwbare 
bronnen te vergemakkelijken aan de hand 
van ecologische, technische en 
economische criteria, rekening houdend 
met alternatieve manieren van lokale 
valorisatie.

Or. en

Motivering

De injectie van gas uit hernieuwbare bronnen in netten is een van de mogelijke manieren van 
valorisatie. Wegens de infrastructuurkosten en de beperkingen om veiligheids-, gezondheids-
en technische redenen moeten de injectie van biogas en de bijbehorende netwerkuitbreidingen 
gebaseerd zijn op correcte en volledige beoordelingen, rekening houdend met lokale 
manieren van valorisatie, zoals elektriciteits- of warmteopwekking. Bij de bedoelde 
beoordelingen moet ook gekeken worden naar de investerings- en de exploitatiekosten en 
naar de duur van de productie van gas uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Als de injectie van uit hernieuwbare 
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bronnen geproduceerd biogas volgens 
ecologische, technische en economische 
criteria de adequate oplossing is, zonder 
dat de betrouwbaarheid en veiligheid van 
het gasnet wordt aangetast, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen op 
hun grondgebied de transmissie en 
distributie van uit hernieuwbare 
energiebronnen geproduceerd gas 
garanderen, mits dit gas technisch en op 
veilige wijze aan de consumenten kan 
worden verdeeld.
De kosten van de aansluiting op het 
netwerk omvatten de verbinding met het 
aansluitingspunt, het 
drukmetingssysteem, de 
drukverhogingsapparaten en de 
apparaten voor gekalibreerde meting.
Als dit nodig is, kunnen de lidstaten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen verzoeken bij te 
dragen in de kosten. 
Uiterlijk op 31 maart 2010 nemen de 
lidstaten de nodige maatregelen om het 
wetgevingskader en de regels betreffende 
het dragen en delen van deze kosten vast 
te stellen. De lidstaten evalueren deze 
vervolgens om de twee jaar en nemen ze 
op in hun nationale actieplannen, 
overeenkomstig artikel 4.
De exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen zorgen ook voor 
prioritaire toegang tot het systeem voor uit 
hernieuwbare energiebronnen 
geproduceerd gas, als dit verenigbaar is 
met het netwerkbeheer.

Or. fr

Motivering

Als de injectie van gas in het netwerk de adequate oplossing is, zijn veiligheidsregels, 
technische voorwaarden en regels voor kostendeling nodig. Om de financiële impact op de 
eindconsument te beperken moet er met deze regels voor worden gezorgd dat alle betrokkenen 
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economisch efficiënt werken. Door de ruime waaier nationale steunregelingen en het uiterst 
specifieke karakter van elk injectieproject is het adequater dat de regels worden vastgesteld 
op nationaal niveau.

Amendement 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. De lidstaten beoordelen de noodzaak 
om het bestaande netwerk van 
gasleidingen uit te breiden om de 
integratie van gas uit hernieuwbare 
bronnen te vergemakkelijken aan de hand 
van ecologische, technische en 
economische criteria, rekening houdend 
met alternatieve manieren van lokale 
valorisatie.

Or. fr

Motivering

Injectie van gas uit hernieuwbare bronnen is één mogelijke valorisatiemethode. Gelet op de 
kosten in verband met infrastructuur en veiligheid en op de technische beperkingen en de 
beperkingen om gezondheidsredenen, moeten de injectie van biogas en de uitbreiding van het 
netwerk van gasleidingen gebaseerd zijn op een ernstige beoordeling, rekening houdend met 
de methoden voor de valorisatie van biogas die op lokaal niveau bestaan, bijvoorbeeld 
elektriciteits- of warmteproductie. Er moet rekening worden gehouden met de vereiste 
investering, de exploitatiekosten en de duur van de biogasproductie.

Amendement 778
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Voor de injectie in de transmissie-
en distributienetwerken van gas uit 
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hernieuwbare bronnen stellen de lidstaten 
transparante en niet-discriminerende 
regels voor de gaskwaliteit vast aan de 
hand van criteria op het gebied van 
betrouwbaarheid, veiligheid en 
volksgezondheid.
De lidstaten stellen ook een niet-
discriminerend en transparant kader vast 
om de exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen in staat te stellen voor 
elke injectievraag de passende technische 
voorwaarden te bepalen. 
Tot slot stellen de lidstaten regels vast 
voor de verdeling van de 
verantwoordelijkheid met betrekking tot 
de aanpak van de technische beperkingen, 
de kwaliteitsmetingen en de 
geurtoevoeging, waar nodig.

Or. en

Motivering

Het behoort de lidstaten toe precieze normen voor de gaskwaliteit te bepalen, om de 
betrouwbaarheid en de veiligheid van de gasleidingen te garanderen, alsmede een 
betrouwbaar, veilig en gezond eindgebruik. Deze kwestie kan niet uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten en de producenten vallen.

Wat technische kwesties betreft, moeten de lidstaten, wegens het bijzonder specifieke karakter 
van elk injectieproject, een transparant en niet-discriminerend kader vaststellen, waarna de 
precieze voorwaarden voor elk project worden bepaald door de exploitanten van de 
transmissie- en de distributiesystemen, op basis van dit algemene kader.

Amendement 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater. Voor de injectie in de 
transmissie- en distributienetwerken van 
biogas uit hernieuwbare bronnen stellen 
de lidstaten transparante en niet-
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discriminerende regels voor de 
gaskwaliteit vast aan de hand van criteria 
op het gebied van betrouwbaarheid, 
veiligheid en volksgezondheid. 
De lidstaten stellen ook een niet-
discriminerend en transparant kader vast 
om de exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen in staat te stellen de 
technische voorwaarden voor elke 
injectievraag te bepalen.
De lidstaten stellen de regels vast voor de 
verdeling van de verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de aanpak van de 
technische beperkingen, de 
gaskwaliteitsmetingen en de 
geurtoevoeging, indien nodig.

Or. fr

Motivering

Het behoort de lidstaten toe precieze normen voor de gaskwaliteit te bepalen, om de 
betrouwbaarheid en de veiligheid van de gasleidingen te garanderen, alsmede een 
betrouwbaar, veilig en gezond eindgebruik. Wat de technische voorwaarden betreft, moeten 
de lidstaten, wegens het bijzonder specifieke karakter van de afzonderlijke injectieprojecten, 
een transparant en niet-discriminerend kader vaststellen, waarna de precieze voorwaarden 
voor elk project worden bepaald door de exploitanten van de transmissie- en de 
distributiesystemen, op basis van dit algemene kader

Amendement 780
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij 
de ontwikkeling van infrastructuur 
rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling van stadsverwarming en/of -
koeling uit duurzame energiebronnen.
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Or. de

Motivering

Ondersteuning van verwarmings- en koelingsinfrastructuur is even belangrijk als de 
bepalingen in artikel 14.

Amendement 781
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Milieuduurzaamheidscriteria voor energie 
uit biomassa

Or. en

Motivering

De doelstellingen in verband met de verzachting van klimaatverandering, behoud van 
biodiversiteit en bescherming van de sociale rechten van werknemers zijn alleen haalbaar, als 
de eisen op het vlak van de duurzaamheidscriteria worden uitgebreid tot alle vormen van 
energie uit biomassa in deze richtlijn maar ook tot alle bedrijfstakken - olie-, voedings- en 
houtindustrie - waarmee biobrandstoffen een interactie aangaan.

Amendement 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuduurzaamheidscriteria voor
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Milieu- en sociale duurzaamheidscriteria
voor energie uit biomassa

Or. en
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Motivering

Naast milieucriteria zijn ook sociale criteria nodig Overal in het verslag waar 
"biobrandstoffen en andere biovloeistoffen" worden genoemd, moet deze formulering 
vervangen worden door "energie uit biomassa", omdat voor alle biomassa 
duurzaamheidscriteria moeten gelden.

Amendement 783
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Or. en

Amendement 784
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Milieuduurzaamheidscriteria voor 
biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen

Or. en

Motivering

Alle uit planten afkomstige energie voor vervoersdoeleinden. moet aan dezelfde 
milieuduurzaamheidscriteria worden onderworpen. Naast "biobrandstoffen" en 
"biovloeistoffen" moet het woord "biomassa" worden opgenomen om lacunes als gevolg van 
technologische ontwikkelingen te voorkomen, bijv. als biomassa wordt gebruikt voor de 
productie van waterstof voor vervoersdoeleinden.
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Amendement 785
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuduurzaamheidscriteria voor
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Milieuduurzaamheidscriteria voor alle 
biomassa die wordt gebruikt voor 
energiedoeleinden 

Or. en

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 786
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen 
als ze voldoen aan de criteria van leden 2 
tot en met 5:

1. Ongeacht of de grondstoffen binnen of 
buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, wordt 
energie uit biomassa, biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a) tot c) hieronder, maar alleen als ze
voldoet aan de criteria van leden 2 tot en 
met 5:

(a) het meten van de graad van naleving 
van de vereisten van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale streefcijfers;

(a) het meten van de graad van naleving 
van de vereisten van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale streefcijfers;

(a bis) het meten in hoeverre 
vervoersbrandstoffen de vereisten van de 
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brandstofkwaliteitrichtlijn naleven;
(b) het meten van de naleving van de 
verplichtingen inzake hernieuwbare 
energie;

(b) het meten van de naleving van de 
verplichtingen inzake hernieuwbare 
energie;

(c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

(c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet volledig verenigbaar zijn met de vereisten van de 
brandstofkwaliteitrichtlijn. 

Amendement 787
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 tot 
en met 5:

1. Alle biomassa die gebruikt wordt voor 
energiedoeleinden wordt in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 tot 
en met 9:

(a) het meten van de graad van naleving 
van de vereisten van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale streefcijfers;

(a) het meten van de graad van naleving 
van de vereisten van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale streefcijfers;

(b) het meten van de naleving van de 
verplichtingen inzake hernieuwbare 
energie;

(b) het meten van de naleving van de 
verplichtingen inzake hernieuwbare 
energie;

(c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

(c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biomassa.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.428v01-00 68/140 AM\731121NL.doc

NL

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 788
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 tot 
en met 5:

1. Ongeacht of de grondstoffen binnen of 
buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, worden 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
in aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen onder a), b) en c) hieronder, 
maar alleen als ze voldoet aan de criteria 
van leden 2 tot en met 5:

Or. en

Amendement 789
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 tot 
en met 5:

1. Energie uit biomassa wordt in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen onder a), b) en c) hieronder, 
maar alleen als ze voldoen aan de criteria 
van leden 2 tot en met 5:

Or. en
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Motivering

De doelstellingen in verband met de verzachting van klimaatverandering, behoud van 
biodiversiteit en bescherming van de sociale rechten van werknemers zijn alleen haalbaar, als 
de eisen op het vlak van de duurzaamheidscriteria worden uitgebreid tot alle vormen van 
energie uit biomassa in deze richtlijn maar ook tot alle bedrijfstakken - olie-, voedings- en 
houtindustrie - waarmee biobrandstoffen een interactie aangaan.

Amendement 790
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 tot 
en met 5:

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoen aan de criteria van leden 2 bis 
tot en met 5:

Or. de

Motivering

Deze verandering is noodzakelijk omdat een nieuw criterium wordt gedefinieerd.

Amendement 791
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het meten in hoeverre 
vervoersbrandstoffen de vereisten van de 
brandstofkwaliteitrichtlijn naleven;

Or. en
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Motivering

Regels voor biobrandstoffen voor de vervoerssector dienen te worden geharmoniseerd in 
zowel de richtlijn inzake hernieuwbare energie als de brandstofkwaliteitrichtlijn. Daarom is 
een verwijzing nodig, om ervoor te zorgen dat beide richtlijnen dezelfde regels toepassen.

Amendement 792
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van energie uit biomassa
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1 wordt 
berekend op grond van artikel 17, lid 1, en 
bedraagt minstens 35% . 

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Vanaf 1 januari 2015 moet de 
broeikasgasreductie ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en 
biovloeistoffen, waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, minstens 50% bedragen, op 
basis van een herziening door de 
Europese Commissie in 2013 en daarna 
elke twee jaar.

Or. en

Motivering

Een tweefasenbenadering is de voor de hand liggende keuze, vooral als rekening wordt 
gehouden met de noodzaak van een geleidelijke aanpassing aan meer geavanceerde 
biobrandstoffen en energiegrondstoffen. Deze benadering wordt bepleit in het document van 
de Werkgroep ad hoc van de Raad inzake duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen van 10 
april 2008.
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Amendement 793
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. 2. De broeikasgasreductie ten gevolge 
van het gebruik van energie uit biomassa
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1, bedraagt 
minstens 35% en zal stijgen tot minstens 
50% op 1 januari 2012 en 60% op 1 
januari 2017.

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

In het geval van energie uit biomassa die 
geproduceerd zijn in installaties die in 
januari 2008 operationeel waren, is de 
eerste alinea van toepassing met ingang 
van 1 april 2013.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt een minimale broeikasgasreductie voor energie uit biomassa van 35% 
voor, wat te laag is. Een broeikasgasreductie van minstens 60% is nodig.

Amendement 794
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen voor het vervoer waarmee 
rekening wordt gehouden met het oog op 
de toepassingen van lid 1, wordt berekend 
op grond van artikel 17, lid 1, en bedraagt
ten minste 50%, behalve in het geval van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die geproduceerd zijn in installaties die in 
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januari 2008 operationeel waren, waar de 
broeikasgasreductie 35% bedraagt tot 1 
april 2013.

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die geproduceerd zijn in 
installaties die in januari 2008 operationeel 
waren, is de eerste alinea van toepassing
met ingang van 1 april 2013.

Or. en

Motivering

Alleen biobrandstoffen die leiden tot een grote besparing op de uitstoot van broeikasgassen 
moeten voor de doelstelling en voor eventuele steunverlening in aanmerking worden 
genomen, maar het is redelijk om bestaande installaties voor de productie van biobrandstof 
een kortere aanpassingsperiode toe te staan.

Amendement 795
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van energie uit biomassa
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1, wordt 
berekend op grond van artikel 17, lid 1, en 
bedraagt minstens 50%.

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

In het geval van energie uit biomassa die 
geproduceerd zijn in installaties die in 
januari 2008 operationeel waren, is de 
eerste alinea van toepassing met ingang 
van 1 april 2013.

Or. en

Motivering

De voorgestelde broeikasgasreductie van 35% is niet ambitieus genoeg. Bij zo'n laag 
streefcijfer zal het merendeel van de productie van biobrandstoffen in aanmerking komen, 
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waardoor het risico bestaat van inefficiënte productie met beperkte voordelen voor het 
klimaat en mogelijk grote indirecte effecten van landgebruik. Bovendien wordt met een 
voorgestelde minimale broeikasgasreductie van slechts 35% het potentieel voor de efficiënte 
productie van biobrandstoffen in de tropen onderschat.

Amendement 796
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van vervoersbrandstoffen uit
biomassa waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, wordt berekend op grond van 
artikel 17, lid 1, en bedraagt minstens 
60%.

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

In het geval van vervoersbrandstoffen uit 
biomassa die geproduceerd zijn in 
installaties die in januari 2008 operationeel 
waren, is de eerste alinea van toepassing 
met ingang van 1 januari 2010.

Or. en

Motivering

Drempelwaarden voor broeikasgassen moeten hoog genoeg zijn om een efficiënt gebruik van 
schaarse biomassabronnen te garanderen. Bovendien loopt de broeikasgasreductie het risico 
enorm te worden overschat, met misleide consumenten en een verkeerd beleid tot gevolg, als 
de berekeningsmethode niet aanzienlijk wordt verbeterd.

Amendement 797
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
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het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

het gebruik van alle vormen van biomassa 
ten behoeve van energiedoeleinden 
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1, bedraagt 
minstens 35% voor vervoersbrandstoffen 
en 50% voor de productie van elektriciteit.

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Op alle vormen van biomassa ten behoeve 
van energiedoeleinden die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Or. en

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 798
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van energie uit biomassa
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1, wordt 
berekend op grond van artikel 17, lid 1, en 
bedraagt minstens 35% . Door 
biobrandstoffen op cellulosebasis, biogas 
en biobrandstoffen op basis van 
plantaardige of dierlijke afvalolie, of niet 
voor consumptie bedoelde planten moet 
een broeikasgasreductie van ten minste 
50% worden bereikt.

Or. en
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Motivering

Wanneer het minimum aan broeikasgasreductie van 35% zou worden verhoogd, brengt dat 
ernstige beperkingen voor de productie van biobrandstoffen met zich mee. Een van de 
doelstellingen van de bevordering van biobrandstoffen is een geringere afhankelijkheid van 
energie. Daarom moet de productie van Europese grondstoffen worden gestimuleerd en moet 
met betrekking tot het niveau van broeikasgasreductie rekening worden gehouden met het 
broekasgasreductiepotentieel van biobrandstoffen uit Europese grondstoffen. Biobrandstoffen 
op cellulosebasis, biogas en biobrandstoffen op basis van plantaardige of dierlijke afvalolie, 
of niet voor consumptie bedoelde planten moeten een grotere besparing opleveren, waardoor 
de uitstoot van broeikasgas nog verder wordt verlaagd.

Amendement 799
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. 2. De broeikasgasreductie ten gevolge 
van het gebruik van energie uit biomassa 
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1, bedraagt 
minstens 35% en zal stijgen tot minstens 
50% op 1 januari 2014 en 60% op 1 
januari 2017.

Or. en

Amendement 800
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
+Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die geproduceerd zijn in 
installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de 
broeikasgasreductie ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, minstens 50%.
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Biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
waarmee meer broeikasgasreductie wordt 
bereikt dan de minimumdrempel, moeten 
met steunregelingen worden gestimuleerd. 
Meer steun moet alleen worden gegeven 
wanneer de grotere broeikasgasreductie 
in voldoende mate wordt aangetoond. Van 
de onderliggende documenten moet ook 
een bewijs deel uitmaken, dat door het 
gebruik van afvalproducten of door de 
teelt op aangetaste gebieden geen 
indirecte effecten zijn opgetreden.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van biobrandstoffen waarmee een grotere broeikasgasreductie mogelijk is, 
moet worden gestimuleerd; dat kan zowel met verplichte limieten als met financiële 
stimulansen worden gedaan. De winning van bio-energie uit afvalproducten of door de teelt 
op aangetaste arealen vermindert de druk van de productie van bio-energie op grond, water 
en de teelt van voedingsgewassen en moet derhalve worden aangemoedigd.

Amendement 801
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de 
broeikasgasreductie ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, minstens 50 %. Dit niveau moet 
worden bereikt via een jaarlijkse 
verhoging van 3% vanaf de 
inwerkingtreding van de richtlijn tot het 
jaar 2015.
De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen wordt berekend als 
beschreven in artikel 17, lid 1.
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Or. de

Motivering

Om de voordelen van biobrandstoffen versus fossiele brandstoffen uit te buiten en op deze 
wijze ook een grotere bijdrage tot de klimaatbescherming te kunnen leveren, moet een betere 
CO2-balans worden verwezenlijkt. Juist bij biobrandstoffen van de eerste generatie is nog 
voldoende potentieel aanwezig om deze balans te verbeteren.

Amendement 802
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008 
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de 
broeikasgasreductie ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, minstens 50 %. Dit niveau moet 
worden bereikt via een jaarlijkse 
verhoging van 2 % vanaf de 
inwerkingtreding van de richtlijn tot het 
jaar 2020.
De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen wordt berekend als 
beschreven in artikel 17, lid 1.

Or. de

Motivering

Om de voordelen van biobrandstoffen versus fossiele brandstoffen uit te buiten en op deze 
wijze ook een grotere bijdrage tot de klimaatbescherming te kunnen leveren, moet een betere 
CO2-balans worden verwezenlijkt. Juist bij biobrandstoffen van de eerste generatie is nog 
voldoende potentieel aanwezig om deze balans te verbeteren.
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Amendement 803
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die geproduceerd 
zijn in installaties die in januari 2008
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

In het geval van energie uit biomassa die 
geproduceerd is in installaties die op 30 
juni 2009 operationeel waren, is de eerste 
alinea van toepassing met ingang van 1 
oktober 2014.

Or. en

Motivering

Overwegende dat de bouwtijd voor een installatie voor de productie van biobrandstof 
redelijkerwijs 18 maanden bedraagt, moet de overgangsperiode ook gaan gelden voor alle 
installaties die op 30 juni 2009 operationeel waren. Bovendien moet de overgangsperiode 
worden uitgebreid tot 1 oktober 2014.

Amendement 804
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De broeikasgasreductie wordt berekend 
op grond van de in artikel 17 beschreven 
methode.

Or. en
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Amendement 805
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De brandstoffen voor 
vervoersdoeleinden, afkomstig van 
biomassa waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassing 
van lid 1, beperken zich tot brandstoffen 
die zijn geproduceerd van:
(a) afvalstoffen of reststoffen, inclusief 
biogas,
(b) grondstoffen verbouwd op 
braakliggend, aangetast of marginaal 
land met een netto batig koolstofsaldo in 
verband met de aan het grondgebruik 
verbonden emissies gedurende tien jaar;
(c) brandstof uit grondstoffen die geen 
directe of indirecte emissies door een 
wijziging van het bodemgebruik tot gevolg 
hebben.

Or. en

Motivering

Vervoersbrandstoffen uit biomassa moeten worden beperkt tot grondstoffen zonder directe of 
indirecte uitstoot door wijzigingen van het bodemgebruik. Het potentieel om de afvang van 
CO2 van marginale of aangetaste grond te verbeteren zal niet worden benut, tenzij de markt 
er in verband met de naleving van EU-doelstellingen op wordt gericht dat potentieel te 
verwezenlijken.
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Amendement 806
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het gebruik van landbouwgrond 
voor de winning van biobrandstoffen en 
vloeibare biobrandstoffen mag niet 
concurreren met het gebruik van 
landbouwgrond voor de productie van 
voedingsmiddelen.

Or. de

Motivering

Er moet sterker op worden gelet dat de voedselsituatie niet verslechtert als gevolg van het 
gebruik van biobrandstoffen.

Amendement 807
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

(c) gebieden waar het bodemgebruik 
illegaal is gewijzigd of ongerepte 
waterrijke gebieden zijn verwoest, 
waardoor de koolstofvoorraden in de 
grond uitgeput kunnen raken.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 808
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

anders dan vervoersbrandstoffen waarmee 
rekening wordt gehouden met het oog op 
de toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met een erkende 
grote biodiversiteit, behalve indien het 
bestaat uit legale en gereguleerde 
afvalstromen of houtresten die afkomstig 
zijn van legitieme praktijken van 
instandhoudingsbeheer. Hieronder valt 
land dat in of na 1990 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het 
die status nog steeds heeft:

(-a) land met een hoge 
conserveringswaarde

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen; tenzij
wordt bewezen dat eventuele menselijke 
interventie van een dusdanige intensiteit 
en periodiciteit is geweest en zal blijven 
dat de samenstelling en de processen van 
de natuurlijke soorten behouden blijven;

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

(b) gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, waaronder 
gebieden die zijn aangewezen voor de 
bescherming van zeldzame of bedreigde 
ecosystemen of soorten die worden erkend 
door internationale overeenkomsten,
tenzij wordt aangetoond dat de productie 
van de grondstof in kwestie geen invloed 
heeft op die doeleinden;

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

(c) graslanden met een hoge biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden waarbij de natuurlijke 
samenstelling van de soorten alsmede de 
ecologische kenmerken en processen zijn 
behouden en die niet worden bemest.

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke graslanden onder punt c) vallen. 
Een dergelijke maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële onderdelen van deze 

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

van deze richtlijn te wijzigen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 21, lid 3, vermelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Biomassa voor vervoer moet worden beperkt tot grondstoffen zonder invloed op het 
landgebruik of grondstoffen waarbij een verbetering van de afvang van koolstof kan worden 
bewezen, terwijl het gebruik van biomassa voor overige vormen van energiegebruik moet 
worden gereguleerd om negatieve effecten op het milieu te voorkomen.

Amendement 809
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Alle voor energiedoeleinden gebruikte 
biomassa, waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, of binnen een 
straal van 5 km om dit land, d.w.z. land 
dat in of na januari 2008 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het die 
status nog steeds heeft:

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

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

(b) gebieden die zijn aangeduid voor
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden. 
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(c) graslanden met grote biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden die rijk zijn aan soorten, 
niet worden bemest en niet zijn aangetast.

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

(c bis) andere gebieden die worden erkend 
als gebieden met een grote biodiversiteit.

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

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke graslanden in januari 2010 onder 
punt c) vallen. Een dergelijke maatregel, 
die bedoeld is om niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen, 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 21, lid 3, vermelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, tenzij wordt 
aangetoond dat de productie van deze 
grondstoffen strookt met instandhouding 
of verbetering van die biodiversiteit. In de 
zin van dit lid wil "land met een grote 
biodiversiteit" zeggen: land dat in of na 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
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statussen had, ongeacht of het die status 
nog steeds heeft:

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of 
waar de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit,

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

(b) (i) gebieden die door de wet of de ter 
zake bevoegde instantie zijn aangeduid 
voor natuurbeschermingsdoeleinden, of

(ii) gebieden die zijn aangewezen voor de 
bescherming van zeldzame of bedreigde 
ecosystemen of soorten die worden erkend 
door internationale overeenkomsten, 
waarvan erkenning plaatsvindt 
overeenkomstig de in artikel 16, lid 4, 
tweede alinea geschetste procedure;

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

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

Or. en

Amendement 811
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
grote biodiversiteit, d.w.z. land dat in of na 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
statussen had, ongeacht of het die status 
nog steeds heeft:
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(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

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

(b) (i) gebieden die door de wet of de ter 
zake bevoegde instantie zijn aangeduid 
voor natuurbeschermingsdoeleinden, of

(ii) gebieden die zijn aangewezen voor de 
bescherming van zeldzame of bedreigde 
ecosystemen of soorten die worden erkend 
door internationale overeenkomsten, of 
opgenomen zijn in door 
intergouvernementele of internationale 
niet-gouvernementele organisaties 
opgestelde lijsten, waarvan erkenning 
plaatsvindt overeenkomstig de in artikel 
16, lid 4, tweede alinea geschetste 
procedure; 
tenzij wordt aangetoond dat de productie 
van de grondstof in kwestie geen invloed 
heeft op die doeleinden.

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

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

Or. en

Amendement 812
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, d.w.z. land dat 
in of na januari 2008 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het die 
status nog steeds heeft:

(-a) land met een hoge 
conserveringswaarde

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

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

(b) gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, waaronder 
gebieden die zijn aangewezen voor de 
bescherming van zeldzame of bedreigde 
ecosystemen of soorten die worden erkend 
door internationale overeenkomsten,
tenzij wordt aangetoond dat de productie 
van de grondstof in kwestie geen invloed 
heeft op die doeleinden;

(b bis) bufferzones om gebieden die zijn 
aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden en voor 
trekroutes tussen deze gebieden;

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

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

Or. en

Motivering

Biobrandstoffen mogen niet worden geteeld op bufferzones en trekroutes tussen gebieden die 
zijn aangeduid voor natuurbeschermingsdoeleinden, anders zouden bedreigde soorten in 
geïsoleerde locaties opgesloten kunnen raken.
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Amendement 813
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De bio-energie waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mag niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, d.w.z. land dat 
in of na mei 2003 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het die 
status nog steeds heeft:

Or. en

Motivering

De tekst van de Commissie beloont degenen die speculatief land hebben ontbost in afwachting 
van de groei van de Europese markt, zoals is geconstateerd in Zuidoost-Azië. Bovendien, en 
dat is ernstiger, ondermijnt een dergelijke recente grensdatum de grensdatum van 1990 die is 
vastgelegd in het mechanisme voor schone ontwikkeling van het Protocol van Kyoto. 2003 is 
het jaar waarin wetgevingsondersteuning voor biobrandstoffen is aangenomen door de EU.

Amendement 814
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Energie uit biomassa waarmee rekening 
wordt gehouden met het oog op de 
toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met een erkende 
grote biodiversiteit, tenzij wordt 
aangetoond dat het land in kwestie 
duurzaam wordt beheerd en de productie 
en winning van de grondstoffen geen 
negatief effect op de biodiversiteit heeft 
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gehad, en/of dat de natuurlijke 
soortensamenstelling en de natuurlijke 
processen zich na de ingreep weer 
herstellen. Hieronder valt land dat in of na 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
statussen had, ongeacht of het die status 
nog steeds heeft:

Or. en

Motivering

Zowel in Europa als elders zou duurzaam beheer mogelijk moeten zijn, zodat een beperkte 
hoeveelheid biomassa kan worden onttrokken als dat op een duurzame wijze gebeurt.

Amendement 815
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of 
waar de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) oerbossen en andere beboste gronden: 
bossen en andere beboste gronden met 
inheemse soorten zonder duidelijke 
tekenen van menselijke activiteiten, waar 
de milieuprocessen niet significant zijn 
verstoord;

Or. en

Motivering

 "Bossen die niet verstoord zijn door menselijke activiteit" is een onnauwkeurige definitie, die 
vooral voor statistische doeleinden wordt gebruikt. Er bestaat geen volstrekt duidelijke 
definitie van de bossen die tot deze categorie behoren. Met deze definitie bestaat het risico dat 
een onbekend aantal duurzaam beheerde bossen met een normale economische exploitatie 
zouden kunnen worden beschouwd als ongerepte bossen met veel biodiversiteit en dus buiten 
het streefcijfer van 10% biobrandstof zouden vallen.
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Amendement 816
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of 
waar de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen en andere beboste gronden met 
inheemse soorten zonder duidelijke 
tekenen van menselijke activiteiten, waar 
de milieuprocessen niet significant zijn 
verstoord;

Or. en

Amendement 817
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) gebieden die in kritieke situaties 
dienst doen als fundamenteel ecosysteem 
(bijvoorbeeld als het gaat om bescherming 
van stroomgebieden of erosiebestrijding), 
zoals omschreven door de millennium 
ecosysteemevaluatie, behoudens 
erkenning overeenkomstig de in artikel 
16, lid 4, tweede alinea beschreven 
procedure;

Or. en

Motivering

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die voor mensen uit ecosystemen voortvloeien. 
Daaronder vallen diensten als voedsel, water, hout en vezels; regulerende diensten als de 
regulering van het klimaat, van overstromingen, ziekten, afvalstoffen en waterkwaliteit; 
culturele diensten als recreatie, esthetisch genot en spirituele vervulling, en ondersteunende 
diensten als bodemformatie, fotosynthese en voedselkringloop.
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Amendement 818
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) gebieden die bij wet of door de ter zake 
bevoegde instanties zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden.

Or. de

Motivering

Om ervoor te zorgen date er sprake is van een duidelijke rechtsgrondslag voor de wijze 
waarop gebieden precies worden aangeduid voor natuurbeschermingsdoeleinden, moet het 
wettelijk kader nauwkeuriger worden geformuleerd.

Amendement 819
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) gebieden met een, in globale of 
regionale termen, aanzienlijke 
concentratie van zeldzame, bedreigde of 
in gevaar gebrachte ecosystemen of 
soorten die door internationale 
overeenkomsten worden erkend, of op de 
"rode lijst" van de IUCN staan, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie niet in strijd is met 
die doeleinden;

Or. de
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Motivering

Internationale natuurbeschermingsovereenkomsten en -normen moeten worden gebruikt voor 
de definiëring van duurzaamheidscriteria.

Amendement 820
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie verzoekt de Europese 
instantie voor normalisatie (CEN) voor 
geheel Europa geldende criteria, 
indicatoren en procedures voor te stellen 
om te bepalen wat de onder de punten a), 
b) en c) vallende status is en hoe deze 
vastgesteld en getoetst moet worden.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat in de gehele EU dezelfde criteria, indicatoren en methodes 
consequent worden toegepast. CEN biedt het juiste kader en kan adequate expertise 
mobiliseren om deze taak uit te voeren en heeft al een begin gemaakt met dit proces. Het 
communautair wettelijk kader moet gestoeld worden op artikel 95 van het EU-Verdrag.

Amendement 821
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen
welke graslanden onder punt c) vallen. 
Een dergelijke maatregel, die bedoeld is 

De Commissie verzoekt de Europese 
instantie voor normalisatie (CEN) voor 
geheel Europa geldende criteria, 
indicatoren en procedures voor te stellen 
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om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, 
vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

om te bepalen wat de onder de punten a), 
b) en c) vallende status is en hoe deze 
vastgesteld en getoetst moet worden.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat in de gehele EU dezelfde criteria, indicatoren en methodes 
consequent worden toegepast. CEN biedt het juiste kader en kan adequate expertise 
mobiliseren om deze taak uit te voeren en heeft al een begin gemaakt met dit proces. Het 
communautair wettelijk kader moet gestoeld worden op artikel 95 van het EU-Verdrag.

Amendement 822
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

(a) worden beheerd en gekapt volgens de 
MCPFE-criteria voor duurzaam 
bosbeheer of vergelijkbare criteria; 

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

(b) aan de nationale bosbouw- en 
milieuwetgeving voldoen.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 823
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De biomassa voor energie voor andere 
doeleinden dan transportbrandstoffen
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 1990
een van de hierna vermelde statussen had 
en deze status niet langer heeft:

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

(a) waterrijke gebieden, 

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

(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan 0,5 hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 10%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse kunnen 
bereiken. 
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(b bis) savannenland en land met 
struikbegroeiing, d.w.z. gebieden met een 
gemengde begroeiing met bomen en 
struiken en grasland met een hoog 
koolstofgehalte;
(b ter) permanent grasland, d.w.z. 
natuurgebieden en weilanden die 
minstens 20 jaar als grasland of weide 
gebruikt zijn en niet bebost zijn.

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

Or. en

Motivering

Biomassa voor vervoer moet worden beperkt tot grondstoffen zonder invloed op het 
landgebruik of grondstoffen waarbij een verbetering van de afvang van koolstof kan worden 
bewezen, terwijl het gebruik van biomassa voor overige vormen van energiegebruik moet 
worden gereguleerd om negatieve effecten op het milieu te voorkomen.

Amendement 824
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Alle voor energiedoeleinden gebruikte 
biomassa waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden

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

Er worden geen nieuwe productie-
eenheden in gebieden geconstrueerd als 
het verlies van bovengronds opgeslagen 
kooldioxide niet binnen 10 jaar kan 

Adlib Express Watermark



PE409.428v01-00 96/140 AM\731121NL.doc

NL

veengebieden; worden gecompenseerd. Er worden geen 
nieuwe productie-eenheden in gebieden 
geconstrueerd waar een groot risico 
bestaat dat een substantiële hoeveelheid 
van de, in de bodem opgeslagen 
kooldioxide, verloren gaat, bijvoorbeeld in 
bepaalde graslanden, veengebieden, 
mangroven en waterrijke gebieden.

(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan één hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 30%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse 
kunnen bereiken.
De bepalingen van deze alinea zijn niet 
van toepassing als het land, op het 
ogenblik dat de grondstof werd verkregen, 
dezelfde status had als in januari 2008.

Or. en

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 825
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Energie uit biomassa waarmee rekening 
wordt gehouden met het oog op de 
toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, tenzij wordt 
aangetoond dat de grondstoffen afkomstig 
zijn van afvalstromen, houtafval of van 
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heeft: duurzame beheerspraktijken. Hieronder 
valt land dat in of na januari 2008 een van 
de hierna vermelde statussen had en deze 
status niet langer heeft:

Or. en

Motivering

Zowel in Europa als elders zou duurzaam beheer mogelijk moeten zijn, zodat een beperkte 
hoeveelheid biomassa kan worden onttrokken als dat op een duurzame wijze gebeurt.

Amendement 826
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De energie uit biomassa waarmee 
rekening wordt gehouden met het oog op 
de toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 
november 2005 een van de hierna 
vermelde statussen had en deze status niet 
langer heeft:

Or. en

Amendement 827
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 

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

basis van grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
statussen had en deze status niet langer 
heeft:

Or. en

Motivering

Alle uit planten afkomstige energie voor vervoersdoeleinden. moet aan dezelfde 
milieuduurzaamheidscriteria worden onderworpen. Naast "biobrandstoffen" en 
"biovloeistoffen" moet het woord "biomassa" worden opgenomen om lacunes als gevolg van 
technologische ontwikkelingen te voorkomen, bijv. als biomassa wordt gebruikt voor de 
productie van waterstof voor vervoersdoeleinden.

Amendement 828
Henrik Lax

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent onder water staat of verzadigd 
is;

Or. en

Motivering

Er zijn grondsoorten die niet als waterrijk gebied worden geklasseerd maar toch voor een 
groot deel van het jaar onder water kunnen staan, met name bij vochtige 
weersomstandigheden. Daarom kan alleen land dat permanent onder water staat als 
waterrijk gebied worden aangemerkt.
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Amendement 829
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aangetaste (d.w.z. al ontwaterde) veengebieden blijven overal ter wereld een aantoonbaar 
significante koolstofopslag. Het herstel van aangetaste veengebieden levert veel hogere 
emissiereducties op dan het gebruik ervan voor het verbouwen van biomassa. Voor het 
verbouwen daarvan moet vaak het waterpeil nog verder worden verlaagd, wat leidt tot 
verdere aantasting en dus voor het op grote schaal vrijkomen van broeikasgassen.

Amendement 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) permanent beboste gebieden,

Or. en
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Amendement 831
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan 1 hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 30%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse kunnen 
bereiken.

(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan 0,5 hectare met
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 10%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse kunnen 
bereiken.

Or. en

Motivering

De definitie van permanent beboste gebieden moet overeenkomen met de internationaal 
erkende definities van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (VLO) 
en het Verdrag inzake biologische diversiteit van de VN, die beide bossen definiëren als 
gebieden die meer dan 0,5 ha beslaan en een bedekkingsgraad van meer dan 10% hebben.

Amendement 832
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Savanne en kreupelhoutgebieden, 
met andere woorden gebieden met een 
combinatie van bomen, struiken en 
grasland.

Or. en

Motivering

"Overgangsecosystemen" tussen bossen en grasland vormen een significante, efficiënte en 
belangrijke koolstofopslag (bijv. de Braziliaanse Cerrado en de Afrikaanse savannen) en 
worden in de huidige formulering niet genoemd.
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Amendement 833
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Permanent grasland, d.w.z. woeste 
gronden en weiden die al minstens twintig 
jaar zijn begroeid met gras en in gebruik 
zijn als weidegrond en die niet bebost zijn.

Or. en

Motivering

Permanente graslanden zijn een significante, efficiënte en belangrijke koolstofopslag en 
volgens recente wetenschappelijke onderzoeken bedraagt de koolstofschuld voor het 
omvormen van grasland mogelijk negentig jaar.

Amendement 834
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) waterrijke gebieden, zoals 
gedefinieerd door de RAMSAR-
overeenkomst, behoudens erkenning 
overeenkomstig de in artikel 16, lid 4, 
tweede alinea beschreven procedure;

Or. en
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Amendement 835
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bepalingen van deze alinea zijn niet van 
toepassing als het land, op het ogenblik dat 
de grondstof werd verkregen, dezelfde 
status had als in mei 2003.

Or. en

Motivering

De tekst van de Commissie beloont degenen die speculatief land hebben ontbost in afwachting 
van de groei van de Europese markt, zoals is geconstateerd in Zuidoost-Azië. Bovendien, en 
dat is ernstiger, ondermijnt een dergelijke recente grensdatum de grensdatum van 1990 die is 
vastgelegd in het mechanisme voor schone ontwikkeling van het Protocol van Kyoto. 2003 is 
het jaar waarin wetgevingsondersteuning voor biobrandstoffen is aangenomen door de EU.

Amendement 836
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verzoekt de Europese 
instantie voor normalisatie (CEN) voor 
geheel Europa geldende criteria en 
specificaties te ontwikkelen om te bepalen 
wat de onder de punten a), b) en c) 
vallende status is en hoe deze vastgesteld 
en getoetst moet worden.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat in de gehele EU dezelfde criteria, indicatoren en methodes 
consequent worden toegepast. CEN biedt het juiste kader en kan adequate expertise 
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mobiliseren om deze taak uit te voeren en heeft al een begin gemaakt met dit proces. Het 
communautair wettelijk kader moet gestoeld worden op artikel 95 van het EU-Verdrag.

Amendement 837
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verzoekt de Europese 
instantie voor normalisatie (CEN) voor 
geheel Europa geldende criteria en 
specificaties te ontwikkelen om te bepalen 
wat de onder de punten a), b) en c) 
vallende status is en hoe deze vastgesteld 
en getoetst moet worden.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat in de gehele EU dezelfde criteria, indicatoren en methodes 
consequent worden toegepast. CEN biedt het juiste kader en kan adequate expertise 
mobiliseren om deze taak uit te voeren en heeft al een begin gemaakt met dit proces. Het 
communautair wettelijk kader moet gestoeld worden op artikel 95 van het EU-Verdrag.

Amendement 838
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – leden 4 bis – ter – quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De productie van biomassa. voor 
energiedoeleinden mag de 
voedselveiligheid en het lokale gebruik 
van biomassa niet in gevaar brengen
De Commissie brengt jaarlijks verslag uit 
over:
(a) veranderingen in het gebruik van land 
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in de regio's met arealen voor de 
productie van biomassa,
(b) veranderingen in de voedselprijzen op 
de wereldmarkt en in de regio's met 
arealen voor de productie van biomassa,
4 ter. Bij de productie en verwerking van 
biomassa blijven de bodem en de 
bodemkwaliteit onveranderd of worden 
deze verbeterd. Daarbij moet erop worden 
gelet dat:
(a) geen nationale voorschriften and 
wetten inzake bodembeheer worden 
overtreden,
(b) bij de productie en verwerking van 
biomassa beproefde praktijken worden 
toegepast om de bodem en de 
bodemkwaliteit in stand te houden of te 
verbeteren.
4 quater. Bij de productie en verwerking 
van biomassa worden de grond- en 
oppervlaktewaterreserves niet uitgeput en 
de waterkwaliteit wordt in stand gehouden 
of verbeterd. Daarbij moet erop worden 
gelet dat:
(a) geen nationale voorschriften and 
wetten inzake waterbeheer worden 
overtreden,
(b) bij de productie en verwerking van 
biomassa beproefde praktijken worden 
toegepast om het waterverbruik zoveel 
mogelijk te beperken en de waterkwaliteit 
in stand te houden of te verbeteren.
(c) bij de productie en verwerking van 
biomassa geen water uit niet-
hernieuwbare bronnen wordt gebruikt.

Or. en

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
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voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden niet meegerekend 
voor de in lid 1 bedoelde doelstellingen, 
als daarvoor reeds steun, 
belastingvrijstellingen of andere openbare 
stimulansen zijn gegeven met het oog op 
de beperking van de productiekosten en 
de verkrijging van een oneerlijk 
concurrentievoordeel.

Or. en

Amendement 840
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ongeacht of de grondstoffen binnen 
of buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, mag 
biomassa voor energie alleen worden 
meegerekend voor de in lid 1 bedoelde 
doelstellingen als er effectieve 
maatregelen zijn genomen ter voorkoming 
van:
(a) watervervuiling, inclusief grondwater;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.
(c) luchtvervuiling,
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(d) verslechtering van de bodemkwaliteit.

Or. en

Motivering

De verslaglegging moet ook een grondige beoordeling bevatten van de effecten van de 
toenemende vraag naar bio-energie op het wereldwijde landgebruik en de daarmee 
samenhangende emissies. Als dit niet wordt meegenomen, is het onmogelijk om te beoordelen 
of het beleid bijdraagt aan de emissiereductie.

Amendement 841
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen moeten bij voorkeur uit 
afvalstoffen, door een grotere productie 
op reeds gebruikte arealen of op 
aangetaste/braakliggende gronden 
worden geproduceerd, om de toenemende 
druk op het gebruik van grond te 
beperken en indirecte broeikasgasemissies 
te voorkomen.
De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke gronden onder lid 4 vallen.

Or. en

Motivering

De winning van bio-energie uit afvalproducten of door de teelt op aangetaste of 
braakliggende arealen vermindert de druk van de productie van bio-energie op grond, water 
en voedselproductie en voorkomt het merendeel van de indirecte gevolgen. Deze 
productievormen moeten derhalve worden aangemoedigd..
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Amendement 842
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Biomassa voor energie mag niet 
worden meegerekend voor de doeleinden 
waarnaar wordt verwezen in lid 1, tenzij 
de grondstoffen waaruit deze wordt 
geproduceerd verbouwd zijn volgens de 
volgende criteria:
(a) eerbiediging van de rechten op de 
grond van plaatselijke gemeenschappen 
en inheemse volkeren zoals omschreven 
in de VN-verklaring inzake de rechten 
van inheemse volkeren en andere 
desbetreffende internationale kaders, 
zodat:
- de rechten om het land te gebruiken 
kunnen worden aangetoond en niet 
legitiem worden betwist door plaatselijke 
gemeenschappen met aantoonbare 
rechten;
- het gebruik van het land voor energie uit 
biomassa geen afbreuk doet aan de 
wettelijke rechten, het gewoonterecht of 
traditionele rechten van andere 
gebruikers zonder hun vrije, 
voorafgaande en na informatie tot stand 
gekomen toestemming, en
(b) procedures voor het raadplegen van en 
communiceren met de lokale bevolkings-
en belangengroepen via hun eigen 
instellingen;
(c) eerbiediging van de nationale 
wetgeving inzake de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers en inzake 
de minimumbeloning;
(d) eerbiediging van de desbetreffende 
overeenkomsten en aanbevelingen van de 
IAO;
(e) contracten met kleine boeren die 
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redelijk en transparant zijn en worden 
nageleefd. Meer specifiek:
- de overeengekomen betalingen worden 
tijdig verricht en alle kosten, heffingen en 
vergoedingen worden vooraf duidelijk 
uitgelegd en hierover wordt vooraf 
overeenstemming bereikt;
- de prijzen van grondstoffen, diensten en 
productie worden duidelijk uitgelegd;
- de schuldaflossingsprogramma's zijn 
geheel helder en kennen een redelijk 
rentepercentage.

Or. en

Amendement 843
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden 
met het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de 
eisen en normen van bijlage III, punt A, 
onder "Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/200317 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

Schrappen

Or. en

Motivering

De criteria voor landbouwpraktijken moeten hetzelfde zijn voor productie binnen de EU en 
daarbuiten. Zie lid 7 bis (nieuw) (amendement 33 van de rapporteur) en amendement van 
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dezelfde auteurs ter aanvulling daarop.

Amendement 844
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 
"Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 
"Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

Dit geldt mutatis mutandis voor 
landbouwgrondstoffen die buiten de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden 
met het oog op de toepassingen van lid 1
Met niet in de Gemeenschap verbouwde 
landbouwgrondstoffen die voor de 
productie van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden gebruikt, wordt 
conform lid 1 rekening gehouden. 
Wanneer soortgelijke regels niet van 
toepassing zijn, wordt rekening gehouden 
met de volgende vereisten die van invloed 
zijn op de mondiale natuurlijke 
hulpbronnen:
(a) geen significante toename van de 
emissies die zouden kunnen leiden tot 
verzuring of eutrofiëring of vernietiging 
van de ozonlaag, of die giftig zijn,
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(b) geen significante gevolgen voor de 
bodemfuncties of de 
bodemvruchtbaarheid (bijv. behoud van 
de niveaus van organisch materiaal, 
erosiebeheersing),
(c) geen significante gevolgen voor de 
waterkwaliteit of de watervoorziening;
(d) geen significante verslechtering van de 
biologische of ecosysteemdiversiteit en
(e) milieuvriendelijk gebruik van 
meststoffen en pesticiden.

Or. de

Motivering

Voor in derde landen geproduceerde landbouwgrondstoffen zijn eisen nodig die 
overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan cross-compliance, teneinde de duurzaamheid van 
de daaruit geproduceerde biobrandstoffen te garanderen. De bestaande formulering 
discrimineert EU-producenten.

Amendement 845
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 
"Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 
"Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.
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De voorgaande alinea geldt mutatis 
mutandis voor landbouwgrondstoffen die 
buiten de Gemeenschap worden verbouwd 
en gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.
Met niet in de Gemeenschap verbouwde 
landbouwgrondstoffen die voor de 
productie van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden gebruikt, wordt 
conform lid 1 rekening gehouden. 
Wanneer soortgelijke regels niet van 
toepassing zijn, wordt rekening gehouden 
met de volgende vereisten die van invloed 
zijn op de mondiale natuurlijke 
hulpbronnen:
(a) geen significante toename van de 
emissies die zouden kunnen leiden tot 
verzuring of eutrofiëring of vernietiging 
van de ozonlaag, of die giftig zijn,
(b) geen significante gevolgen voor de 
bodemfuncties of de 
bodemvruchtbaarheid (bijv. behoud van 
de niveaus van organisch materiaal, 
erosiebeheersing),
(c) geen significante gevolgen voor de 
waterkwaliteit of de watervoorziening;
(d)geen significante verslechtering van de 
biologische of ecosysteemdiversiteit en
(e) milieuvriendelijk gebruik van 
meststoffen en pesticiden.

Or. de

Motivering

Voor in derde landen geproduceerde landbouwgrondstoffen zijn eisen nodig die 
overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan cross-compliance, teneinde de duurzaamheid van 
de daaruit geproduceerde biobrandstoffen te garanderen. De bestaande formulering 
discrimineert EU-producenten.
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Amendement 846
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 
"Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

5. Landbouwgrondstoffen gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen en waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, worden verkregen 
overeenkomstig de eisen en normen van 
bijlage III, punt A, onder "Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

Or. en

Motivering

Alle grondstoffen, ongeacht waar deze zijn verbouwd, moeten aan dezelfde milieueisen
voldoen.

Amendement 847
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van alle vormen 
van biomassa voor energiedoeleinden en 
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1, worden 
verkregen overeenkomstig de eisen en 
normen van bijlage III, punt A, onder 
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"Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/200317 van de 
Raad, en overeenkomstig de in artikel 5, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

"Milieu" bij Verordening (EG) nr. 
1782/200317 van de Raad [17], en 
overeenkomstig de in artikel 5, lid 1, van 
die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

Or. en

Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasemissies 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – leden 5 bis – ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden voor de 
doelstellingen als bedoeld in lid 1 slechts 
in aanmerking genomen indien het land 
waar deze zijn geproduceerd alle volgende 
verdragen en overeenkomsten heeft 
geratificeerd en daadwerkelijk ten uitvoer 
heeft gelegd:
- Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde dier- en 
plantensoorten
- Verdrag inzake biologische diversiteit
- Protocol van Cartagena inzake 
bioveiligheid
– Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering
– Verdrag van de Internationale 
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Arbeidsorganisatie betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het 
arbeidsproces (nr. 138);
- Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende het verbod 
op en de onmiddellijke actie voor de 
uitbanning van de ergste vormen van 
kinderarbeid (nr. 182);
- Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
afschaffing van gedwongen arbeid (nr. 
105);
- Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
afschaffing van gedwongen of verplichte 
arbeid (nr. 29);
- Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende gelijke 
beloning van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde (nr. 100);
- Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
discriminatie in arbeid en beroep (nr. 
111);
- Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid 
tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het 
vakverenigingsrecht (nr. 87);
- De daadwerkelijke uitvoering van deze 
verdragen wordt vastgesteld op basis van 
de uitvoeringsverslagen in de betrokken 
landen en op basis van de 
uitvoeringsbepalingen van de verdragen 
en met name van de aanbevelingen van de 
in het kader van deze verdragen 
opgerichte organen om de conformiteit 
ervan te controleren.
5 ter. Indien een land de in lid 5bis, letter 
a) bedoelde verdragen niet heeft 
geratificeerd, maar de nationale 
autoriteiten of de economische exploitant 
de Commissie betrouwbare informatie 
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verstrekken waaruit blijkt dat de criteria 
op het gebied van milieubescherming in 
het betrokken land gelijkwaardig zijn aan 
die welke zijn opgenomen in deze 
verdragen, kan de Commissie 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 21, lid 2 besluiten dat de 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die in deze landen worden geproduceerd 
voor de doelstellingen van lid 1 in 
aanmerking kunnen worden genomen.

Or. en

Amendement 849
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden voor de 
doelstellingen als bedoeld in lid 1 slechts 
in aanmerking genomen indien het land 
waar deze zijn geproduceerd alle volgende 
milieuverdragen heeft geratificeerd en 
daadwerkelijk ten uitvoer heeft gelegd:
1. Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde dier- en 
plantensoorten
2. Verdrag inzake biologische diversiteit
3. Protocol van Cartagena inzake 
bioveiligheid
4. Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering
De daadwerkelijke uitvoering van deze 
verdragen wordt vastgesteld op basis van 
de uitvoeringsverslagen in de betrokken 
landen en op basis van de 
uitvoeringsbepalingen van de verdragen 
en met name van de aanbevelingen van de 
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in het kader van deze verdragen 
opgerichte organen om de conformiteit 
ervan te controleren.

Or. en

Motivering

De in artikel 15 bis vermelde milieucriteria volstaan niet en moeten derhalve worden 
uitgebreid.

Amendement 850
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden niet in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen als bedoeld in het eerste lid, 
tenzij effectieve maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van
(a) verslechtering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit door de introductie 
van verontreinigende stoffen en 
buitensporige hoeveelheden nutriënten;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.

Or. en
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Amendement 851
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ongeacht of de grondstoffen binnen 
of buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, mogen 
biobrandstoffen en biovloeistoffen alleen 
worden meegerekend voor de in lid 1 
bedoelde doelstellingen, als met 
betrekking tot de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, 
overeenkomstig artikel 16 van deze 
richtlijn, informatie is verstrekt over:
(a) een milieueffectbeoordeling ter 
vaststelling van alle in artikel 15, lid 3 
vermelde gebieden en soorten, een 
beheersplan met het oog op de 
handhaving of verbetering van de status 
van deze gebieden en soorten [alsmede ter 
verwezenlijking van de , in de punten b 
t/m f van het onderhavige lid genoemde 
doelen], en naleving van dit beheersplan;
(b) toepassing van procedures om te 
zorgen voor een duurzaam watergebruik, 
waaronder instandhouding van 
grondwaterreserves, en voorkoming van 
watervervuiling;
(c) toepassing van procedures om te 
zorgen voor een duurzaam bodembeheer, 
erosiepreventie en erosiecontrole;
(d) het gebruik van landbouwchemicaliën 
die door de Wereldgezondheidsorganisatie 
als producten van het type 1A of 1B en als 
producten van de klasse II zijn ingedeeld 
of in de Verdragen van Stockholm en 
Rotterdam worden vermeld en, als sprake 
is van een dergelijk gebruik, de mate 
waarin landbouwers actief streven naar 
alternatieven;
(e) verbranding als onderdeel van het 
rooien of van de verwijdering van afval, 
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en de mate waarin dit strookt met de, door 
de Commissie overeenkomstig de, in 
artikel 21, lid 2 vermelde procedure, 
inzake de vast te stellen richtsnoeren voor 
beproefde praktijken;
(f) naleving van de volgende criteria:
(i) de rechten om het land te gebruiken 
kunnen worden aangetoond en niet 
legitiem worden betwist door plaatselijke 
gemeenschappen met aantoonbare 
wettelijke of gewoonterechten;
(ii) de plaatselijke bevolking ontvangt een 
compensatie voor alle overeengekomen 
verkopen van land en voor het afstand 
doen van bepaalde rechten , mits zij 
daarvoor vooraf en vrijwillig met kennis 
van zaken toestemming heeft gegeven en 
daarover door hun eigen organisaties 
overeenstemming is bereikt;
(iii) het gebruik van het land voor de teelt 
van grondstoffen voor de productie van 
biobrandstoffen of andere biovloeistoffen 
geen afbreuk doet aan de wettelijke 
rechten, het gewoonterecht of traditionele 
rechten van andere gebruikers zonder 
hun vrije, voorafgaande en na informatie 
tot stand gekomen toestemming,
(iv) er mogen geen grondstoffen op 
arealen worden geteelt die voor dit doel 
door middel van een gedwongen 
ontruiming zijn verkregen;
(v) bij de productie van grondstoffen voor 
biobrandstoffen of andere biovloeistoffen 
wordt geen dwangarbeid, met inbegrip 
van schuldarbeid [conform de definities 
van de IAO-Verdragen 29 en 105] 
gebruikt of gesteund;
(1) de onderneming houdt geen delen van 
het loon, de toelagen, de eigendommen of 
documenten van de werknemers in, om 
hen aan het werk te houden;
(2) de onderneming ziet af van eventuele 
fysieke of psychische maatregelen om de 
werknemers aan het werk te houden;
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(3) werknemers hebben het recht om de 
werknemer na een adequate opzegtermijn 
te verlaten;
(4) echtgenoten en kinderen van 
contractarbeiders kunnen niet verplicht 
bij de productie worden betrokken;
(vi) er worden geen kinderen onder de 
vijftien jaar tewerkgesteld (behoudens in 
familiebedrijven, en dan alleen wanneer 
de opvoedkundige, morele, sociale en 
fysieke ontwikkeling van de kinderen niet 
in het gedrang komt) en er worden geen 
gevaarlijke werkzaamheden door 
werknemers onder de 18 jaar verricht;
(vii) alle werknemers zijn op grond van 
rechtsgeldige contracten in dienst 
genomen en ontvangen conform de, in 
deze contracten vastgelegde voorwaarden 
een billijke beloning;
(1) het loon wordt de werknemers 
regelmatig en stipt in contanten of op een 
voor hen passende wijze uitbetaald;
(2) inhoudingen op het loon als 
disciplinaire maatregel zijn niet 
toegestaan; zonder de nadrukkelijke 
toestemming van de betrokken werknemer 
mag evenmin loon worden ingehouden als 
zulks in de nationale wettelijke 
voorschriften niet is geregeld. Alle 
disciplinaire maatregelen worden 
geregistreerd;
(3) huisvestingskosten en andere toelagen 
worden niet automatisch als betalingen in 
natura in mindering gebracht op het 
minimumloon/het relevante, in de 
industrie betaalde loon;
(4) bij stukloon moeten de aan de 
werknemer betaalde bedragen ten minste 
overeenkomen met het bij normale 
werktijden en onder normale 
arbeidsomstandigheden uitbetaalde 
minimumloon of het relevante in de 
industrie betaalde loon (waarbij het 
hoogste bedrag wordt gekozen).
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Or. en

Amendement 852
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ongeacht of de grondstoffen binnen 
of buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, mag energie 
uit biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen worden 
meegerekend voor de in lid 1 bedoelde 
doelstellingen als er effectieve 
maatregelen zijn genomen ter voorkoming 
van:
(a) verslechtering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit door de introductie 
van verontreinigende stoffen en 
buitensporige hoeveelheden nutriënten;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.

Or. en

Motivering

Een ruimere naleving van de praktijken voor duurzame landbouw, zowel binnen als buiten de 
EU, is noodzakelijk en het is buitengewoon belangrijk dat een grotere productie van 
biobrandstoffen niet leidt tot een verslechtering van het water en de bodem.

Amendement 853
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Ongeacht of de grondstoffen binnen 
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of buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, mogen 
biobrandstoffen en biovloeistoffen alleen 
worden meegerekend voor de in lid 1 
bedoelde doelstellingen, als met 
betrekking tot de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en van de daarvoor benodigde 
grondstoffen, overeenkomstig artikel 16 
van deze richtlijn, informatie is verstrekt 
over:
(i) de rechten om het land te gebruiken 
kunnen worden aangetoond en niet 
legitiem worden betwist door plaatselijke 
gemeenschappen met aantoonbare 
wettelijke of gewoonterechten;
(ii) de plaatselijke bevolking ontvangt een 
compensatie voor alle overeengekomen 
verkopen van land en voor het afstand 
doen van bepaalde rechten , mits zij 
daarvoor vooraf en vrijwillig met kennis 
van zaken toestemming heeft gegeven en 
daarover door hun eigen organisaties 
overeenstemming is bereikt;
(iii) er mogen geen grondstoffen op 
arealen worden geteelt die voor dit doel 
door middel van een gedwongen 
ontruiming zijn verkregen;
(iv) bij de productie van grondstoffen voor 
biobrandstoffen of andere biovloeistoffen 
wordt geen dwangarbeid, met inbegrip 
van schuldarbeid en kinderarbeid, 
conform de definities van de IAO-
Verdragen 29 en 105, 138 en 182 gebruikt 
of gesteund;
(v) alle werknemers zijn op grond van 
rechtsgeldige contracten tewerkgesteld, 
ontvangen een billijke beloning en 
kunnen een beroep doen op het recht van 
vereniging, het recht om aan c.a.o.-
onderhandelingen deel te nemen en het 
recht om niet te worden gediscrimineerd, 
conform de definities van de IAO-
Verdragen 100, 111, 87 en 98.
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Or. en

Amendement 854
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Producenten streven ernaar het 
verbruik van agrochemische stoffen, 
meststoffen en pesticiden zoveel mogelijk 
te verminderen en door alternatieven te 
vervangen. Er mogen geen stoffen worden 
gebruikt die:
(i) door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) als pesticiden van de klasse I en II 
zijn ingedeeld,
(ii) onder de procedure met betrekking tot 
voorafgaande geïnformeerde toestemming 
van het Verdrag van Rotterdam vallen of 
(iii) conform het Verdrag van Stockholm 
inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen onder toezicht of 
op de kandidatenlijst staan.

Or. en

Motivering

Minder gebruik van chemische stoffen betekent minder gebruik van fossiele brandstoffen en 
draagt dus bij tot emissiereductie. Voorts zijn enkele chemische stoffen buitengewoon giftig 
voor mens en milieu: deze moeten volstrekt verboden worden voor de productie van 
biobrandstoffen. Omdat biobrandstoffen niet worden gebruikt voor de productie van voedsel 
zouden minder strenge milieunormen met betrekking tot de volksgezondheid het gevolg 
kunnen zijn, als gevolg waarvan gevaarlijke stoffen in het milieu zouden kunnen worden 
gebruikt.
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Amendement 855
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Indien een land de in lid 5bis, letter 
(a) bedoelde verdragen niet heeft 
geratificeerd, maar de nationale 
autoriteiten of de economische exploitant 
de Commissie betrouwbare informatie 
verstrekken waaruit blijkt dat de criteria 
op het gebied van milieubescherming in 
het betrokken land gelijkwaardig zijn aan 
die welke zijn opgenomen in deze 
verdragen, kan de Commissie 
overeenkomstig de procedure van artikel 
21, lid 2 besluiten dat de biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen die in deze 
landen worden geproduceerd voor de 
doelstellingen van lid 1 in aanmerking 
kunnen worden genomen.

Or. en

Motivering

De in artikel 15 bis vermelde milieucriteria volstaan niet en moeten derhalve worden 
uitgebreid.

Amendement 856
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De Commissie doet om de twee 
jaar verslag aan het Europees Parlement 
en de Raad over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof voor 
de sociale duurzaamheid in de 
Gemeenschap en derde landen, alsook 
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over de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exportlanden, het vermogen van mensen 
in ontwikkelingslanden om deze 
voedingsmiddelen te betalen en meer 
algemene ontwikkelingsvraagstukken. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012. In het verslag wordt onder meer 
ingegaan op de eerbiediging van 
landgebruiksrechten. Verder wordt voor 
elk land dat een belangrijke bron van 
grondstoffen voor in de EU verbruikte 
biobrandstof is, aangegeven of het de 
volgende verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie heeft geratificeerd en 
ten uitvoer gelegd:
(i) Verdrag betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het 
arbeidsproces (nr. 138)
(ii) Verdrag betreffende het verbod op en 
de onmiddellijke actie voor de uitbanning 
van de ergste vormen van kinderarbeid 
(nr. 182)
(iii) Verdrag betreffende de afschaffing 
van gedwongen arbeid (nr. 105)
(iv) Verdrag betreffende gedwongen of 
verplichte arbeid (nr. 29)
(v) Verdrag betreffende gelijke beloning 
van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde (nr. 100)
(vi) Verdrag betreffende discriminatie in 
arbeid en beroep (nr. 111)
(vii) Verdrag betreffende de vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht 
(nr. 87)
(viii) Verdrag betreffende de toepassing 
van de beginselen van het recht zich te 
organiseren en collectief te 
onderhandelen (nr. 98)
De Commissie brengt op grond van haar 
ter beschikking staande informatie 
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verslag uit over de uitvoering van deze 
verdragen.

Or. en

Motivering

De in artikel 15 bis vermelde milieucriteria volstaan niet en moeten derhalve worden 
uitgebreid. Regelmatige verslaglegging door de Commissie is noodzakelijk.

Amendement 857
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De Commissie doet om de twee 
jaar verslag aan het Europees Parlement 
en de Raad over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof voor 
de sociale duurzaamheid in de 
Gemeenschap en derde landen, alsook 
over de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exportlanden, het vermogen van mensen 
in ontwikkelingslanden om deze 
voedingsmiddelen te betalen en meer 
algemene ontwikkelingsvraagstukken.
Het eerste verslag moet worden ingediend 
in 2010.
In het verslag wordt onder meer ingegaan 
op de kwestie van eerbiediging van 
landgebruiksrechten. Verder wordt voor 
elk land dat een belangrijke bron van 
grondstoffen voor in de EU verbruikte 
biobrandstof is, aangegeven of het de 
volgende verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie heeft geratificeerd en 
ten uitvoer gelegd:
(i) Verdrag betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het 
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arbeidsproces (nr. 138);
(ii) Verdrag betreffende het verbod op en 
de onmiddellijke actie voor de uitbanning 
van de ergste vormen van kinderarbeid 
(nr. 182);
(iii) Verdrag betreffende de afschaffing 
van gedwongen arbeid (nr. 105);
(iv) Verdrag betreffende gedwongen of 
verplichte arbeid (nr. 29);
(v) Verdrag betreffende gelijke beloning 
van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde (nr. 100);
(vi) Verdrag betreffende discriminatie in 
arbeid en beroep (nr. 111);
(vii) Verdrag betreffende de vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht 
(nr. 87);
(viii) Verdrag betreffende de toepassing 
van de beginselen van het recht zich te 
organiseren en collectief te 
onderhandelen (nr. 98)
De Commissie stelt zo nodig corrigerende 
maatregelen voor.

Or. en

Motivering

Er moeten sociale criteria in het voorstel worden opgenomen. De Commissie moet elk jaar 
een speciaal verslag opstellen over het hele scala van sociale gevolgen van de toegenomen 
vraag naar en consumptie van biobrandstoffen. Op basis van deze verslagen zou de 
Commissie zo nodig corrigerende maatregelen moeten voorstellen.
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Amendement 858
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Zo nodig kunnen kleine 
landbouwers, organisaties van 
producenten en coöperaties 
groepscertificering aanvragen, wanneer 
zij door de vastgelegde auditprocedures 
geconfronteerd worden met onevenredig 
zware administratieve lasten.

Or. en

Amendement 859
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, 
met het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig 
dit artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het moet de lidstaten worden toegestaan aanvullende criteria te hanteren naast de EU-
criteria.
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Amendement 860
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, 
met het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig 
dit artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 861
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, 
met het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig dit 
artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

6. De lidstaten kunnen weigeren om, 
wegens bijkomende
duurzaamheidsredenen, met het oog op de 
toepassingen van lid 1 rekening te houden 
met overeenkomstig dit artikel verkregen 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

Or. en

Motivering

Lidstaten kunnen sneller reageren dan de Commissie als zich onverwachte bezwaren 
voordoen over de duurzaamheid van biobrandstoffen. Daarom moet het de lidstaten worden 
toegestaan zo nodig aanvullende duuraamheidscriteria vast te stellen
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Amendement 862
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, met 
het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig dit 
artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, met 
het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig dit 
artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen. De lidstaten mogen 
ook niet weigeren via genetische 
modificatie verkregen biomassa te 
gebruiken.

Or. fr

Motivering

Dank zij de vooruitgang in de genetica kon het oliegehalte van bepaalde planten die voor de 
productie van biomassa zouden kunnen worden gebruikt met meer dan 40% worden 
verhoogd. De Europese Unie mag niet voorbijgaan aan deze biotechnologische vooruitgang.

Amendement 863
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, met 
het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig dit 
artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, met 
het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig dit 
artikel verkregen biomassa.

Or. en
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Motivering

De huidige duurzaamheidscriteria kunnen de duurzaamheid van biomassa niet waarborgen 
en nemen niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking. Met dit amendement moeten de 
duurzaamheidscriteria beter worden geregeld. De minimumnormen voor broeikasgasreductie 
voor elektriciteits- en vervoersbrandstoffen stroken met hetgeen kan worden verwacht van de 
huidige stromen en technologieën voor biomassa ( gebaseerd op recente literatuur).

Amendement 864
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de 
eisen voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa 
dan biobrandstoffen en biovloeistoffen 
voor de opwekking van energie. Dit 
verslag moet, voor zover nodig, gepaard 
gaan met voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van andere biomassa dan biobrandstoffen 
en biovloeistoffen voor de opwekking van 
energie.

Schrappen

Or. de

Motivering

Duurzaamheidscriteria moeten voor alle bronnen van bio-energie gaan gelden. Er moeten 
randvoorwaarden worden ontwikkeld voor andere biobrandstoffen dan biovloeistoffen en 
biomassa.
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Amendement 865
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de 
eisen voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa 
dan biobrandstoffen en biovloeistoffen 
voor de opwekking van energie. Dit 
verslag moet, voor zover nodig, gepaard 
gaan met voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van andere biomassa dan biobrandstoffen 
en biovloeistoffen voor de opwekking van 
energie.

Schrappen

Or. en

Motivering

In deze richtlijn moeten duurzaamheidscriteria voor het gebruik van energie uit biomassa 
worden vastgesteld.

Amendement 866
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de 
eisen voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet, 
voor zover nodig, gepaard gaan met 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad voor een 

7. De Commissie stelt uiterlijk 31 
december 2010 duurzaamheidscriteria 
vast voor het gebruik van andere biomassa 
dan biobrandstoffen en biovloeistoffen 
voor de opwekking van energie. Deze 
criteria moeten vergezeld gaan van 
duurzaamheidscriteria voor het gebruik 
van andere biomassa De lidstaten 
verzoeken de economische actoren 
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duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van andere biomassa dan biobrandstoffen 
en biovloeistoffen voor de opwekking van 
energie.

uiterlijk op 31 december 2011 aan te 
tonen dat zij de door de Commissie 
vastgestelde criteria voor 
milieuduurzaamheid naleven.

Or. it

Motivering

Voor biomassa en biobrandstoffen moeten dezelfde duurzaamheidseisen gelden en deze 
moeten op hetzelfde tijdstip, of met een zo gering mogelijke vertraging, van kracht worden om 
oneerlijke concurrentie en het risico dat het gebruik van niet-duurzame energiebronnen wordt 
bevorderd, te voorkomen.

Amendement 867
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet, 
voor zover nodig, gepaard gaan met 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa 
dan biobrandstoffen en biovloeistoffen 
voor de opwekking van energie.

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor de 
hout-, de voedsel- en de olie-industrie. Dit 
verslag moet, voor zover nodig, gepaard 
gaan met voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad voor een 
duurzaamheidsregeling voor de in dit lid 
genoemde bedrijfstakken.

Or. en

Motivering

De doelstellingen in verband met de verzachting van klimaatverandering, behoud van 
biodiversiteit en bescherming van de sociale rechten van werknemers zijn alleen haalbaar, als 
de eisen op het vlak van de duurzaamheidscriteria worden uitgebreid tot alle vormen van 
energie uit biomassa in deze richtlijn maar ook tot alle bedrijfstakken - olie-, voedings- en 
houtindustrie - waarmee biobrandstoffen een interactie aangaan.
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Amendement 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet, 
voor zover nodig, gepaard gaan met 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa 
dan biobrandstoffen en biovloeistoffen 
voor de opwekking van energie.

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor de 
hout-, de voedsel- en de olie-industrie. Dit 
verslag moet, voor zover nodig, gepaard 
gaan met voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad voor een 
duurzaamheidsregeling voor de in dit lid 
genoemde bedrijfstakken.

Or. en

Amendement 869
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet, 
voor zover nodig, gepaard gaan met 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie.

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet 
rekening houden met de bestaande 
bepalingen en normen en beginselen met 
betrekking tot duurzame bosbouw en met 
de lopende werkzaamheden voor de 
ontwikkeling van normen op dit gebied. 
Dit verslag moet, voor zover nodig, 
gepaard gaan met voorstellen aan het 
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Europees Parlement en de Raad voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van andere biomassa dan biobrandstoffen 
en biovloeistoffen voor de opwekking van 
energie.

Or. en

Motivering

Bosbouw wordt nu al grotendeels door de lidstaten geregeld. Daarom moet rekening worden 
gehouden met praktijken voor duurzaam bosbeheer als wordt overwogen de 
duurzaamheidscriteria tot alle soorten gebruik van biomassa uit te breiden.

Amendement 870
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet, 
voor zover nodig, gepaard gaan met 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie.

7. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet 
rekening houden met de bestaande 
bepalingen en normen en beginselen met 
betrekking tot duurzame bosbouw en met 
de lopende werkzaamheden voor de 
ontwikkeling van normen op dit gebied. 
Dit verslag moet, voor zover nodig, 
gepaard gaan met voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van andere biomassa dan biobrandstoffen 
en biovloeistoffen voor de opwekking van 
energie.

Or. en
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Motivering

Bij de mogelijke uitbreiding van de duurzaamheidscriteria voor biomassa moeten de 
bestaande beginselen en regelgeving op het gebied van duurzame bosbouw worden erkend, 
evenals de normen die nog in ontwikkeling zijn.

Amendement 871
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Energie uit biomassa wordt niet in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen als bedoeld in het eerste lid, 
tenzij effectieve maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van
(a) verslechtering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit door de introductie 
van verontreinigende stoffen en 
buitensporige hoeveelheden nutriënten;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.
(c) luchtvervuiling, 
(d) verslechtering van de bodemkwaliteit.
Voor de productie van grondstoffen voor 
biomassa in overeenstemming met lid 1, 
zowel binnen de Gemeenschap als in 
derde landen, mogen geen genetisch 
gemanipuleerde planten en producten 
daarvan worden gebruikt.

Or. en

Motivering

De criteria voor landbouwpraktijken moeten hetzelfde zijn voor productie binnen de EU en 
daarbuiten. Amendement bouwt voort op amendement 33 van de rapporteur om dit verder uit 
te breiden.
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Amendement 872
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie doet om de drie jaar 
verslag aan het Europees Parlement en de 
Raad over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof voor 
de sociale duurzaamheid in de 
Gemeenschap en derde landen, alsook 
over de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exportlanden, het vermogen van mensen 
in ontwikkelingslanden om deze 
voedingsmiddelen te betalen en meer 
algemene ontwikkelingsvraagstukken. In 
het verslag wordt onder meer ingegaan op 
de kwestie van eerbiediging van 
landgebruiksrechten. Alle kwesties in 
verband met sociale rechten en 
landgebruiksrechten hebben betrekking 
op dezelfde kwesties in verband met de 
oliewinning.
Het eerste verslag moet worden ingediend 
in 2012.
De Commissie stelt zo nodig corrigerende 
maatregelen voor.

Or. en

Motivering

Het is correct om socialeduurzaamheidscriteria vast te stellen voor de productie van 
biobrandstoffen. Het is echter, zoals de Commissie in haar effectbeoordeling heeft 
aangegeven, als gevolg van technische en administratieve omstandigheden, onmogelijk om
dergelijke criteria en de herkomst van elke biobrandstof met elkaar te verenigen. Om vast te 
stellen of biobrandstoffen in sociaal opzicht positief zijn voor gemeenschappen, moet altijd 
worden verwezen naar en vergeleken met de sociale gevolgen van de winning van olie.
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Amendement 873
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Energie uit biomassa wordt niet in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen als bedoeld in het eerste lid, 
tenzij effectieve maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van
(a) verslechtering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit door de introductie 
van verontreinigende stoffen en 
buitensporige hoeveelheden nutriënten;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.

Or. en

Amendement 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Energie uit biomassa wordt niet in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen als bedoeld in het eerste lid, 
tenzij effectieve maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van
(a) verslechtering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit door de introductie 
van verontreinigende stoffen en 
buitensporige hoeveelheden nutriënten;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.

Or. en
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Motivering

Het voorkomen van watervervuiling moet deel gaan uitmaken van de duurzaamheidscriteria 
voor energie uit biomassa.

Amendement 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De Commissie doet om de twee jaar 
verslag aan het Europees Parlement en de 
Raad over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof voor 
de sociale duurzaamheid in de 
Gemeenschap en derde landen, alsook 
over de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exportlanden, het vermogen van mensen 
in ontwikkelingslanden om deze 
voedingsmiddelen te betalen en meer 
algemene ontwikkelingsvraagstukken. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012. In het verslag wordt onder meer 
ingegaan op de kwestie van eerbiediging 
van landgebruiksrechten. Verder wordt 
voor elk land dat een belangrijke bron van 
grondstoffen voor in de EU verbruikte 
biobrandstof is, aangegeven of het de 
volgende verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie heeft geratificeerd en 
ten uitvoer gelegd:
(i) Verdrag betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het 
arbeidsproces (nr. 138);
(ii) Verdrag betreffende het verbod op en 
de onmiddellijke actie voor de uitbanning 
van de ergste vormen van kinderarbeid 
(nr. 182);
(iii) Verdrag betreffende de afschaffing 
van gedwongen arbeid (nr. 105);
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(iv) Verdrag betreffende gedwongen of 
verplichte arbeid (nr. 29);
(v) Verdrag betreffende gelijke beloning 
van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde (nr. 100);
(vi) Verdrag betreffende discriminatie in 
arbeid en beroep (nr. 111);
(vii) Verdrag betreffende de vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht 
(nr. 87);
(viii) Verdrag betreffende de toepassing 
van de beginselen van het recht zich te 
organiseren en collectief te 
onderhandelen (nr. 98)
De Commissie stelt zo nodig corrigerende 
maatregelen voor.

Or. en

Motivering

De Commissie noemt in haar voorstel geen sociale criteria. Een van de redenen die ze 
daarvoor geeft, is dat dergelijke criteria in strijd met de WTO-regels zouden zijn. In het 
onderhavige verslag wordt de Commissie het voorstel gedaan om om het andere jaar een 
speciaal verslag op te stellen over het hele scala van sociale gevolgen van de toegenomen 
vraag naar en consumptie van biobrandstoffen. Op basis van deze verslagen zou de 
Commissie zo nodig corrigerende maatregelen moeten voorstellen.

Amendement 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. Ongeacht of de grondstoffen 
binnen of buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, mogen 
biobrandstoffen en biovloeistoffen alleen 
worden meegerekend voor de in lid 1 
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bedoelde doelstellingen als de 
grondstoffen waaruit ze zijn geproduceerd 
zijn verbouwd volgens de volgende 
criteria:
(a) naleving van internationale normen 
inzake de rechten op instemming en 
raadpleging van inheemse volkeren en 
lokale gemeenschappen en de 
bescherming van kinderen volgens de 
agentschappen en verdragen van de 
Verenigde Naties
(b) de normen voor de mensenrechten 
zoals geformuleerd door de Verenigde 
Naties worden gerespecteerd tijdens de 
productiecyclus van de grondstoffen
De naleving van de in lid 8 genoemde 
criteria moet worden geverifieerd in 
overeenstemming met artikel 16, in het 
bijzonder door middel van deelname aan 
vrijwillige internationale of nationale 
programma's die normen formuleren voor 
de productie van duurzame 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
en de garantie dat de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
aan deze normen voldoet.

Or. en

Motivering

De Commissie noemt in haar voorstel geen sociale criteria. Met het oog op de jongste 
rapporten over de slechte sociale omstandigheden waaronder sommige biobrandstoffen 
worden geproduceerd, is het buitengewoon belangrijk om dergelijke criteria vast te stellen. 
Met sociale criteria kan zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat biobrandstoffen die op de 
EU-markt worden verbruikt, conform de geldende sociale en arbeidsnormen worden 
geproduceerd. Dit amendement verplicht de economische actoren om de, op de desbetreffende 
VN-verdragen gebaseerde sociale criteria, na te leven.
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