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Amendement 877
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controle van de naleving van de 
milieuduurzaamheidscriteria voor 

biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Controle van de naleving van de 
milieuduurzaamheidscriteria voor 

biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen

Or. en

Motivering

Alle plantaardige energie voor vervoer moet voldoen aan dezelfde milieuduurzaamheidscriteria.
Aan 'biobrandstoffen' en 'biovloeistoffen' moet ook het woord 'biomassa' worden toegevoegd om 
eventuele lacunes als gevolg van technologische ontwikkelingen te voorkomen, bijvoorbeeld in 
het geval van biomassa die gebruikt wordt voor de productie van waterstof  voor vervoer.

Amendement 878
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controle van de naleving van de 
milieuduurzaamheidscriteria voor 

biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Controle van de naleving van de 
duurzaamheidscriteria voor 

biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Or. en

Amendement 879
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controle van de naleving van de 
milieuduurzaamheidscriteria voor 

biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Controle van de naleving van de 
milieuduurzaamheidscriteria voor alle 
biomassa die voor energiedoeleinden 

wordt gebruikt
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Or. en

Amendement 880
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is 
dat: 
a) leveringen van grondstoffen of
biobrandstoffen met verschillende 
duurzaamheidskenmerken mogen worden 
gemengd;
b) informatie over de 
duurzaamheidskenmerken en omvang van 
de onder a) bedoelde leveringen aan het 
mengsel moet toegewezen blijven; en 
tevens

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
brandstofleveranciers om aan te tonen dat 
voldaan is aan de duurzaamheidscriteria 
van artikel 15 voor een gelijkwaardige 
hoeveelheid van biobrandstof. Zij 
verplichten de brandstofleveranciers 
daartoe duurzaamheidscertificaten in te 
leveren die ofwel onmiddellijk zijn 
verkregen van de 
biobrandstofleveranciers waarvan zij de 
biobrandstoffen hebben gekocht ofwel 
zijn gekocht op een certificatenmarkt, 
naargelang van welke van de twee 
traceermethodes (massabalans en/of 
verhandelbare certificaten) van kracht is.

c) vereist is dat de som van alle leveringen 
die uit het mengsel zijn gehaald dezelfde 
duurzaamheidscriteria heeft, in dezelfde 
hoeveelheden, als de som van alle 
leveringen die aan het mengsel worden 
toegevoegd.

Or. en

Motivering

In plaats van één enkele methode voor te schrijven moet het Europese duurzaamheidsysteem 
voor biobrandstoffen de twee systemen erkennen die worden toegepast voor het beheer van 
informatie via de toeleveringsketen (massabalans, verhandelbare certificaten).   De exploitanten 
moeten flexibel kunnen zijn zodat per geval de meest geschikte methode kan worden gebruikt om 
te garanderen dat duurzame biobrandstoffen op de meest kostenefficiënte manier worden 
geproduceerd.
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Amendement 881
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is 
dat:

a) leveringen van grondstoffen of 
biobrandstoffen met verschillende 
duurzaamheidskenmerken mogen worden 
gemengd;
b) informatie over de 
duurzaamheidskenmerken en omvang van 
de onder a) bedoelde leveringen aan het 
mengsel moet toegewezen blijven; en 
tevens

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
brandstofleveranciers om aan te tonen dat 
voldaan is aan de duurzaamheidscriteria 
van artikel 15 voor een gelijkwaardige 
hoeveelheid van biobrandstof. Zij 
verplichten de brandstofleveranciers 
daartoe duurzaamheidscertificaten in te 
leveren die ofwel onmiddellijk zijn 
verkregen van de 
biobrandstofleveranciers waarvan zij de 
biobrandstoffen hebben gekocht ofwel 
zijn gekocht op een certificatenmarkt, 
naargelang van welke van de twee 
traceermethodes (massabalans en/of 
verhandelbare certificaten) van kracht is.

c) vereist is dat de som van alle leveringen 
die uit het mengsel zijn gehaald dezelfde 
duurzaamheidscriteria heeft, in dezelfde 
hoeveelheden, als de som van alle 
leveringen die aan het mengsel worden 
toegevoegd.

Or. en

Motivering

In plaats van één enkele methode voor te schrijven moet het Europese duurzaamheidsysteem 
voor biobrandstoffen de twee systemen erkennen die worden toegepast voor het beheer van 
informatie via de toeleveringsketen (massabalans, verhandelbare certificaten).   De exploitanten 
moeten flexibel kunnen zijn zodat per geval de meest geschikte methode kan worden gebruikt om 
te garanderen dat duurzame biobrandstoffen op de meest kostenefficiënte manier worden 
geproduceerd.
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Amendement 882
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is dat:

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
milieuduurzaamheidscriteria en sociale 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is dat:

Or. en

Amendement 883
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is dat:

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met alle biomassa die voor 
energiedoeleinden wordt gebruikt, 
verplichten de lidstaten de economische 
exploitanten om aan te tonen dat voldaan is 
aan de duurzaamheidscriteria van 
artikel 15. Zij verplichten de economische 
exploitanten daartoe gebruik te maken van 
een massabalanssysteem waarin bepaald is 
dat:

Or. en
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Amendement 884
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is dat:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 885
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie brengt in 2010 en 2012 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de werking van de in lid 1 
beschreven 
massabalansverificatiemethode en over de 
mogelijkheid om andere 
verificatiemethoden toe te staan voor 
sommige of alle types grondstoffen of 
biobrandstoffen. De Commissie 
beoordeelt daarbij de verificatiemethoden 
waarbij informatie over 
duurzaamheidskenmerken niet fysiek 
moet worden toegewezen aan bepaalde 
leveringen of mengsels. Bij de 
beoordeling houdt zij rekening met de 
behoefte om de integriteit en 
doeltreffendheid van het 
verificatiesysteem te behouden en tegelijk 
te vermijden dat onredelijke lasten worden 
opgelegd aan het bedrijfsleven. Indien 
nodig gaat dit verslag gepaard met 

Schrappen
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voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad voor het toestaan van andere 
verificatiemethoden.

Or. en

Amendement 886
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie brengt in 2010 en 2012 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de werking van de in lid 1 
beschreven massabalansverificatiemethode 
en over de mogelijkheid om andere 
verificatiemethoden toe te staan voor 
sommige of alle types grondstoffen of 
biobrandstoffen. De Commissie 
beoordeelt daarbij de verificatiemethoden 
waarbij informatie over 
duurzaamheidskenmerken niet fysiek 
moet worden toegewezen aan bepaalde 
leveringen of mengsels. Bij de 
beoordeling houdt zij rekening met de 
behoefte om de integriteit en 
doeltreffendheid van het 
verificatiesysteem te behouden en tegelijk 
te vermijden dat onredelijke lasten worden 
opgelegd aan het bedrijfsleven. Indien 
nodig gaat dit verslag gepaard met 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad voor het toestaan van andere 
verificatiemethoden.

2. De Commissie brengt in 2010 en 2012 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de werking van de 
massabalansverificatiemethode en de 
verificatiemethode met verhandelbare 
certificaten.

Or. en

Motivering

In plaats van één enkele methode voor te schrijven moet het Europese duurzaamheidsysteem 
voor biobrandstoffen de twee systemen erkennen die worden toegepast voor het beheer van 
informatie via de toeleveringsketen (massabalans, verhandelbare certificaten).   De exploitanten 
moeten flexibel kunnen zijn zodat per geval de meest geschikte methode kan worden gebruikt om 
te garanderen dat duurzame biobrandstoffen op de meest kostenefficiënte manier worden 
geproduceerd.
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Amendement 887
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie brengt in 2010 en 2012 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de werking van de in lid 1 
beschreven massabalansverificatiemethode 
en over de mogelijkheid om andere 
verificatiemethoden toe te staan voor 
sommige of alle types grondstoffen of 
biobrandstoffen. De Commissie beoordeelt 
daarbij de verificatiemethoden waarbij 
informatie over 
duurzaamheidskenmerken niet fysiek 
moet worden toegewezen aan bepaalde 
leveringen of mengsels. Bij de 
beoordeling houdt zij rekening met de 
behoefte om de integriteit en 
doeltreffendheid van het 
verificatiesysteem te behouden en tegelijk 
te vermijden dat onredelijke lasten worden 
opgelegd aan het bedrijfsleven. Indien 
nodig gaat dit verslag gepaard met 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad voor het toestaan van andere 
verificatiemethoden.

2. De Commissie brengt in 2010 en 2012 
bij het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de werking van de 
massabalansverificatiemethode en de 
verificatiemethode met verhandelbare 
certificaten.

Or. en

Motivering

In plaats van één enkele methode voor te schrijven moet het Europese duurzaamheidsysteem 
voor biobrandstoffen de twee systemen erkennen die worden toegepast voor het beheer van 
informatie via de toeleveringsketen (massabalans, verhandelbare certificaten).   De exploitanten 
moeten flexibel kunnen zijn zodat per geval de meest geschikte methode kan worden gebruikt om 
te garanderen dat duurzame biobrandstoffen op de meest kostenefficiënte manier worden 
geproduceerd.
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Amendement 888
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt in 2010 en 2012 bij 
het Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de werking van de in lid 1 
beschreven massabalansverificatiemethode 
en over de mogelijkheid om andere 
verificatiemethoden toe te staan voor 
sommige of alle types grondstoffen of
biobrandstoffen. De Commissie beoordeelt 
daarbij de verificatiemethoden waarbij 
informatie over duurzaamheidskenmerken 
niet fysiek moet worden toegewezen aan 
bepaalde leveringen of mengsels. Bij de 
beoordeling houdt zij rekening met de 
behoefte om de integriteit en 
doeltreffendheid van het verificatiesysteem 
te behouden en tegelijk te vermijden dat 
onredelijke lasten worden opgelegd aan het 
bedrijfsleven. Indien nodig gaat dit verslag 
gepaard met voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad voor het toestaan 
van andere verificatiemethoden.

De Commissie brengt in 2010 en 2012 bij 
het Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de werking van de in lid 1 
beschreven massabalansverificatiemethode 
en over de mogelijkheid om andere 
verificatiemethoden toe te staan voor 
sommige of alle types grondstoffen,
biobrandstoffen of andere biovloeistoffen. 
De Commissie beoordeelt daarbij de 
verificatiemethoden waarbij informatie 
over duurzaamheidskenmerken niet fysiek 
moet worden toegewezen aan bepaalde 
leveringen of mengsels. Bij de beoordeling 
houdt zij rekening met de behoefte om de 
integriteit en doeltreffendheid van het 
verificatiesysteem te behouden en tegelijk 
te vermijden dat onredelijke lasten worden 
opgelegd aan het bedrijfsleven. Indien 
nodig gaat dit verslag gepaard met 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad voor het toestaan van andere 
verificatiemethoden.

Or. de

Motivering

In het aanstaande verslag van de Commissie moet ook rekening worden gehouden met 
biovloeistoffen om het hele spectrum te bestrijken.

Amendement 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van 2009 doet de 
Commissie verder een voorstel voor een 
regeling voor de controle van de naleving
van de duurzaamheidscriteria van artikel 
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15 voor alle vormen van energie uit 
biomassa.

Or. en

Motivering

Hoewel wordt voorgesteld om de criteria niet alleen te laten gelden voor biobrandstoffen maar 
voor álle energietoepassingen van biomassa, ontbreekt een krachtige methode voor het 
controleren van de naleving van die criteria voor andere energietoepassingen van biomassa dan 
biobrandstoffen. Vandaar dat de Commissie in 2009 een voorstel zou moeten indienen voor een 
dergelijke uitbreiding.

Amendement 890
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten economische 
operatoren om betrouwbare informatie in 
te dienen en om de gegevens die gebruikt 
zijn om die informatie op te stellen, op 
verzoek ter beschikking van de lidstaat te 
stellen. De lidstaten verplichten de 
economische operatoren om een passende 
norm op te stellen voor onafhankelijke 
audits van de door hen ingediende 
informatie, en om aan te tonen dat dit 
gebeurd is. Tijdens de audits moet worden 
nagegaan of de door de economische 
operatoren gebruikte systemen 
nauwkeurig en betrouwbaar zijn en 
bestand zijn tegen fraude; voorts wordt 
ook de frequentie en de methode van de 
monsterneming gecontroleerd en wordt de 
robuustheid van de gegevens beoordeeld.

3. De lidstaten verplichten 
brandstofleveranciers om geverificeerde
informatie in te dienen en om de gegevens 
die gebruikt zijn om die informatie op te 
stellen, op verzoek ter beschikking van de 
lidstaat te stellen. De Commissie keurt 
richtsnoeren goed voor leveranciers van 
biobrandstoffen inzake het controleren en 
melden van de 
milieuduurzaamheidsgegevens voor de 
biobrandstoffen die zij leveren, en zorgt 
voor een geaccrediteerde auditeur die de 
informatie die zij aan de 
brandstofleveranciers verstrekken, 
verifieert.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid komen tussen de 
biobrandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een geldig certificaat 
en de brandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het inleveren van het certificaat als 
onderdeel van het openbaarmakingsproces. Met een eenvormig pan-Europees pakket van 
richtsnoeren inzake toezicht, melding en verificatie zal het mogelijk blijven 
biobrandstofcomponenten en afgewerkte brandstoffen door elkaar te gebruiken, 
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marktverstoringen te voorkomen en operationele obstakels en onnodige kosten voor de 
consument te vermijden. Het communautair wetgevingskader moet in overeenstemming zijn met 
artikel 95 van het EU-Verdrag.

Amendement 891
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verplichten economische 
operatoren om betrouwbare informatie in 
te dienen en om de gegevens die gebruikt 
zijn om die informatie op te stellen, op 
verzoek ter beschikking van de lidstaat te 
stellen. De lidstaten verplichten de 
economische operatoren om een passende 
norm op te stellen voor onafhankelijke 
audits van de door hen ingediende 
informatie, en om aan te tonen dat dit 
gebeurd is. Tijdens de audits moet worden 
nagegaan of de door de economische 
operatoren gebruikte systemen nauwkeurig 
en betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen 
fraude. Voorts wordt ook de frequentie en 
de methode van de monsterneming 
gecontroleerd en wordt de robuustheid van 
de gegevens beoordeeld.

3. De lidstaten nemen maatregelen om te 
waarborgen dat economische operatoren 
betrouwbare informatie indienen en om de 
gegevens die gebruikt zijn om die 
informatie op te stellen, op verzoek ter 
beschikking van de lidstaat te stellen. De 
lidstaten verplichten de economische 
operatoren om een passende norm op te 
stellen voor onafhankelijke audits van de 
door hen ingediende informatie, en om aan 
te tonen dat dit gebeurd is. Tijdens de 
audits moet worden nagegaan of de door de 
economische operatoren gebruikte 
systemen nauwkeurig en betrouwbaar zijn 
en bestand zijn tegen fraude. Voorts wordt 
ook de frequentie en de methode van de 
monsterneming gecontroleerd en wordt de 
robuustheid van de gegevens beoordeeld.

Or. de

Motivering

Economische operatoren hebben betrouwbare en voorzienbare structuren nodig om de vereiste 
gegevens te kunnen voorleggen.

Amendement 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan beslissen dat in 
bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten tussen de Gemeenschap 

Schrappen
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en derde landen moet worden aangetoond 
dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die geproduceerd zijn op 
basis van in derde lande verbouwde 
grondstoffen, voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.
De Commissie kan beslissen dat 
vrijwillige nationale of internationale 
regelingen voor het vaststellen van 
normen voor de productie van 
biomassaproducten accurate gegevens 
moeten bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 15, lid 2, of dat in 
die regelingen wordt aangetoond dat 
leveringen van biobrandstoffen voldoen 
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.
De Commissie kan beslissen dat 
vrijwillige nationale, multinationale of 
internationale regelingen voor het meten 
van broeikasgasreducties accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2.

Or. de

Motivering

Om te beoordelen of de duurzaamheidscriteria zijn nageleefd bij de invoer uit derde landen, 
moeten gelijke of ten minste gelijkwaardige criteria (massabalans) worden toegepast. Het is 
essentieel dat de duurzaamheidscriteria die gelden binnen de EU, dienovereenkomstig nageleefd 
worden. Dit wordt bereikt door de aanvulling op artikel 15, lid 5 (amendement nr. 4).

Amendement 893
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan beslissen dat in 
bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten tussen de Gemeenschap 
en derde landen moet worden aangetoond 
dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die geproduceerd zijn op 
basis van in derde lande verbouwde 

Schrappen
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grondstoffen, voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.

Or. en

Amendement 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan beslissen dat in
bilaterale en multilaterale overeenkomsten 
tussen de Gemeenschap en derde landen 
moet worden aangetoond dat 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
die geproduceerd zijn op basis van in derde 
lande verbouwde grondstoffen, voldoen
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.

4. De Commissie sluit bilaterale en 
multilaterale overeenkomsten tussen de 
Gemeenschap en derde landen om te 
garanderen dat energie uit biomassa die 
geproduceerd is op basis van in derde 
landen verbouwde grondstoffen, voldoet
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3, 4, 7 bis en 8. De 
overeenkomsten omvatten maatregelen 
die de deelname van het MKB 
garanderen.

Or. en

Amendement 895
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan beslissen dat in 
bilaterale en multilaterale overeenkomsten 
tussen de Gemeenschap en derde landen 
moet worden aangetoond dat 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die geproduceerd zijn op basis van in derde 
lande verbouwde grondstoffen, voldoen 
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.

4. De Commissie kan beslissen dat in 
bilaterale en multilaterale overeenkomsten 
tussen de Gemeenschap en derde landen 
moet worden aangetoond dat biomassa,
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die geproduceerd zijn op basis van in derde 
lande verbouwde grondstoffen, voldoen 
aan de milieuduurzaamheidscriteria en 
sociale duurzaamheidscriteria van artikel 
15, lid 3 of 4.

Or. en
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Motivering

Elk besluit om de in deze richtlijn vastgelegde duurzaamheidscriteria op te heffen ten gunste van 
andere nationale, multinationale of internationale regelingen, zou een aanvullende maatregel 
zijn die verder gaat dan de werkingsfeer van deze richtlijn, en waarop dus de 
regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing is.

Amendement 896
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan beslissen dat 
vrijwillige nationale of internationale 
regelingen voor het vaststellen van normen 
voor de productie van biomassaproducten 
accurate gegevens moeten bevatten met het 
oog op de toepassing van artikel 15, lid 2, 
of dat in die regelingen wordt aangetoond 
dat leveringen van biobrandstoffen
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel 15, 
lid 3 of 4.

De Commissie stimuleert dat vrijwillige 
nationale of internationale regelingen voor 
het vaststellen van normen voor de 
productie van biomassaproducten accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2, of dat in 
die regelingen wordt aangetoond dat 
leveringen van biomassa voor energie
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel 15.

Or. en

Amendement 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale of internationale regelingen voor 
het vaststellen van normen voor de 
productie van biomassaproducten accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2, of dat in 
die regelingen wordt aangetoond dat 
leveringen van biobrandstoffen voldoen 
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale of internationale regelingen voor 
het vaststellen van normen voor de 
productie van biomassaproducten accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2, of dat in 
die regelingen wordt aangetoond dat 
leveringen van energie uit biomassa
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel 15, 
lid 3 of 4.
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Or. en

Amendement 898
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale of internationale regelingen voor 
het vaststellen van normen voor de 
productie van biomassaproducten accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2, of dat in 
die regelingen wordt aangetoond dat 
leveringen van biobrandstoffen voldoen 
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4.

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale of internationale regelingen voor 
het vaststellen van normen voor de 
productie van biomassaproducten accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2, of dat in 
die regelingen wordt aangetoond dat 
leveringen van biobrandstoffen voldoen 
aan de milieuduurzaamheidscriteria van 
artikel 15, lid 3 of 4. In dat geval moet het 
gebruik van normen gebaseerd zijn op een 
gelijke behandeling van de verschillende 
regelingen voor het vaststellen van 
normen en mag dit niet leiden tot 
discriminatie in eender welk deel van de 
productieketen van biobrandstof.

Or. en

Motivering

De in dit lid vermelde vrijwillige nationale of internationale regelingen voor het vaststellen van 
normen hebben vooral betrekking op certificering. Het gebruik van certificering als een 
marktgeoriënteerd instrument moet worden vermeden en mag alleen worden gebruikt in situaties 
waar nationale wetgeving en andere nationale regelgeving geen betrouwbaar bewijs kan leveren 
van de duurzame oorsprong van biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

Amendement 899
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale, multinationale of internationale 
regelingen voor het meten van 
broeikasgasreducties accurate gegevens 

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale, multinationale of internationale 
regelingen voor het meten van 
broeikasgasreducties accurate gegevens 
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moeten bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 15, lid 2.

moeten bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 15, overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 21, lid 3.

Or. en

Amendement 900
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Article 16 – paragraph 4 – subparagraph 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan beslissen dat vrijwillige 
nationale, multinationale of internationale 
regelingen voor het meten van 
broeikasgasreducties accurate gegevens 
moeten bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 15, lid 2.

De Commissie kan overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 21, lid 3, beslissen dat 
vrijwillige nationale, multinationale of 
internationale regelingen voor het meten 
van broeikasgasreducties accurate 
gegevens moeten bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 15, lid 2.

Or. en

Motivering

Elk besluit om de in deze richtlijn vastgelegde duurzaamheidscriteria op te heffen ten gunste van 
andere nationale, multinationale of internationale regelingen, zou een aanvullende maatregel 
zijn die verder gaat dan de werkingsfeer van deze richtlijn, en waarop dus de 
regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing is.

Amendement 901
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie erkent dat de verificatie 
van de duurzame oorsprong van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
in de eerste plaats gebaseerd dient te zijn 
op nationale wetten en andere nationale 
regelgeving.

Or. en
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Motivering

De in dit lid vermelde vrijwillige nationale of internationale regelingen voor het vaststellen van 
normen hebben vooral betrekking op certificering. Het gebruik van certificering als een 
marktgeoriënteerd instrument moet worden vermeden en mag alleen worden gebruikt in situaties 
waar nationale wetgeving en andere nationale regelgeving geen betrouwbaar bewijs kan leveren 
van de duurzame oorsprong van biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

Amendement 902
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie zal de in lid 4 vermelde 
beslissingen alleen nemen als de 
overeenkomst of regeling in kwestie 
voldoet aan passende normen inzake 
betrouwbaarheid, transparantie en 
onafhankelijke auditing. Regelingen voor 
het meten van broeikasgasreducties 
moeten ook voldoen aan de
methodologische eisen van bijlage VII.

Schrappen

Or. de

Motivering

Zie amendement op artikel 16, lid 5.

Amendement 903
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig.

Schrappen

Or. de
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Motivering

In overeenstemming met de amendementen op artikel 16, leden 5 en 6.

Amendement 904
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig.

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure, en worden 
gebaseerd op aanbevelingen van de 
Europese normalisatie-instelling CEN, 
die de duurzaamheidscriteria en het 
verificatieproces in andere nationale of 
internationale regelingen beoordeelt  . 
Dergelijke beslissingen blijven hoogstens 
vijf jaar geldig.

Or. en

Motivering

Om de samenhang te verzekeren tussen de werkzaamheden van het CEN voor het ontwikkelen 
van duurzaamheidscriteria voor biobrandstof en de besluiten die in het kader van deze richtlijn 
worden genomen met betrekking tot het naleven van de milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, is het wenselijk dat deze besluiten gebaseerd worden 
op aanbevelingen van het CEN. Deze instelling moet universele criteria, indicatoren en 
methodes vastleggen om duurzaamheidscriteria te definiëren en om aan te tonen en na te gaan of 
deze zijn nageleefd.

Amendement 905
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig.

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure, en worden 
gebaseerd op aanbevelingen van de 
Europese normalisatie-instelling CEN, 
die de duurzaamheidscriteria en het 
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verificatieproces in andere nationale of 
internationale regelingen beoordeelt. 
Dergelijke beslissingen blijven hoogstens 
vijf jaar geldig.

Or. en

Motivering

Om de samenhang te verzekeren tussen de werkzaamheden van het CEN voor het ontwikkelen 
van duurzaamheidscriteria voor biobrandstof en de besluiten die in het kader van deze richtlijn 
worden genomen met betrekking tot het naleven van de milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen, is het wenselijk dat deze besluiten gebaseerd worden 
op aanbevelingen van het CEN. Deze instelling moet universele criteria, indicatoren en 
methodes vastleggen om duurzaamheidscriteria te definiëren en om aan te tonen en na te gaan of 
deze zijn nageleefd.

Amendement 906
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21,
lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig.

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 3, vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Dergelijke beslissingen blijven 
hoogstens vijf jaar geldig en kunnen op 
initiatief van de Commissie, het in artikel 
21, lid 2, genoemde comité of het 
Europees Parlement op elk moment 
worden herroepen indien er aanzienlijke 
bezorgdheid bestaat over de 
betrouwbaarheid van een regeling.

Or. en

Amendement 907
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 

6. De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
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lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig.

lid 3, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig en kunnen op initiatief van de 
Commissie, het in artikel 21, lid 2 
genoemde comité of het Europees 
Parlement op elk moment worden 
herroepen indien er aanzienlijke 
bezorgdheid bestaat over de 
betrouwbaarheid van een regeling.

Or. en

Motivering

Er moet snel kunnen worden gereageerd als er zich onvoorziene problemen voordoen in verband 
met de duurzaamheid van biobrandstoffen.

Amendement 908
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig.

(6) De in lid 4 vermelde beslissingen 
worden genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2, vermelde procedure. Dergelijke 
beslissingen blijven hoogstens vijf jaar 
geldig. Deze beslissingen kunnen ook 
eerder worden herroepen, als bewijs 
aantoont dat de duurzaamheidsnormen 
worden overtreden of als de regelingen of 
overeenkomsten geen adequate 
standaarden van betrouwbaarheid, 
transparantie en regelmatige en frequente 
onafhankelijke controle kunnen 
garanderen.

Or. en

Motivering

Artikel 16, lid 6 stelt dat de beslissingen om internationale overeenkomsten en regelingen op te 
nemen, niet langer dan vijf jaar geldig blijven. Deze beslissingen moeten ook eerder herroepen 
worden, als de overeenkomsten en regelingen aantoonbaar niet voldoen aan de noodzakelijke 
criteria of aan adequate standaarden van betrouwbaarheid, transparantie en onafhankelijke 
controle.
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Amendement 909
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als een economische operator 
bewijsmiddelen of gegevens indient die 
zijn verkregen overeenkomstig een 
overeenkomst of regeling waarvoor een in
lid 4 bedoelde beslissing is genomen, mag 
een lidstaat deze operator niet verplichten 
om verder aan te tonen dat hij voldoet aan 
het overeenkomstige 
milieuduurzaamheidscriterium.

Schrappen

Or. de

Motivering

De regelingen die van toepassing zijn op invoer uit derde landen zijn niet nader bepaald. Wat 
het sluiten van overeenkomsten met derde landen betreft, wordt geen melding gemaakt van 
criteria waaraan moet worden voldaan, met name massabalans. Indien alleen aan EU-
leveranciers lastige voorwaarden worden opgelegd inzake bewijs in de vorm van massabalans, 
krijgen de leveranciers uit derde landen een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Amendement 910
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als een economische operator
bewijsmiddelen of gegevens indient die 
zijn verkregen overeenkomstig een 
overeenkomst of regeling waarvoor een in 
lid 4 bedoelde beslissing is genomen, mag 
een lidstaat deze operator niet verplichten 
om verder aan te tonen dat hij voldoet aan 
het overeenkomstige 
milieuduurzaamheidscriterium.

7. Als een brandstofleverancier
bewijsmiddelen of gegevens indient die 
zijn verkregen overeenkomstig een 
overeenkomst of regeling waarvoor een in 
lid 4 bedoelde beslissing is genomen, mag 
een lidstaat deze leverancier niet 
verplichten om verder aan te tonen dat hij 
voldoet aan het overeenkomstige 
milieuduurzaamheidscriterium.

Or. en
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Motivering

Er moet een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid komen tussen de 
biobrandstoffenleverancier die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een geldig certificaat 
en de brandstoffenleveranciers die verantwoordelijk is voor het inleveren van het certificaat als 
onderdeel van het openbaarmakingsproces.

Amendement 911
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie zal, op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief, nagaan of 
artikel 15 is toegepast met betrekking tot 
een bron van biobrandstoffen of andere 
biovloeistoffen en zal, binnen de zes 
maanden na ontvangst van een verzoek en 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 2, 
vermelde procedure, beslissen of de 
betrokken lidstaat de uit die bron 
verkregen biobrandstoffen of 
biovloeistoffen in aanmerking mag nemen 
met het oog op de toepassing van 
artikel 15, lid 1.

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn mag er niet toe strekken dat duurzame biobrandstof die voldoet aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15, lid 1, wordt uitgesloten.

Voor een succesvolle werking van de richtlijn moeten de gestelde voorwaarden duidelijk, 
verifieerbaar en afdwingbaar zijn en mogen ze niet voor verschillende interpretaties vatbaar 
zijn. Elke biobrandstof die aan deze voorwaarden voldoet moet aanvaardbaar zijn.  Artikel 15, 
lid 8 is dan ook overbodig en moet worden geschrapt.

Artikel 16, lid 4 biedt de Commissie flexibiliteit ten aanzien van overzeese bronnen van 
biobrandstoffen die moeten voldoen aan de doelstelling voor 2020.  De Commissie hoeft geen 
verdergaande bevoegdheden te krijgen.
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Amendement 912
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie zal, op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief, nagaan of 
artikel 15 is toegepast met betrekking tot 
een bron van biobrandstoffen of andere 
biovloeistoffen en zal, binnen de zes 
maanden na ontvangst van een verzoek en 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 2, 
vermelde procedure, beslissen of de 
betrokken lidstaat de uit die bron verkregen 
biobrandstoffen of biovloeistoffen in 
aanmerking mag nemen met het oog op de 
toepassing van artikel 15, lid 1.

8. De Commissie zal, op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief, nagaan of 
artikel 15 is toegepast met betrekking tot 
een bron van biomassa, biobrandstoffen of 
andere biovloeistoffen en zal, binnen de 
zes maanden na ontvangst van een verzoek 
en overeenkomstig de in artikel 21, lid 2, 
vermelde procedure, beslissen of de 
betrokken lidstaat de uit die bron verkregen 
biomassa, biobrandstoffen of 
biovloeistoffen in aanmerking mag nemen 
met het oog op de toepassing van artikel 
15, lid 1.

Or. en

Motivering

Alle plantaardige energie voor vervoer moet voldoen aan dezelfde milieuduurzaamheidscriteria.
Aan 'biobrandstoffen' en 'biovloeistoffen' moet ook het woord 'biomassa' worden toegevoegd om 
eventuele lacunes als gevolg van technologische ontwikkelingen te voorkomen, bijvoorbeeld in 
het geval van biomassa die gebruikt wordt voor de productie van waterstof  voor vervoer.

Amendement 913
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Europese Commissie benoemt 
een comité van onafhankelijke 
deskundigen, dat een mechanisme 
ontwikkelt om de indirecte gevolgen van 
bio-energie voor verandering van het 
landgebruik en de indirecte gevolgen voor 
de aantasting van natuurlijke bossen of 
andere ecosystemen, accuraat te 
beoordelen en aan te pakken Dit 
mechanisme zal uiterlijk 31 december 
2010 in werking treden. Het is essentieel 
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dat de indirecte effecten worden 
meegewogen.

Or. en

Motivering

Duurzame productie moet niet worden beperkt tot duurzaamheid op milieugebied. De goed 
gedocumenteerde sociale problemen en schendingen van de mensenrechten bij de productie van 
biobrandstoffen laten zien dat in de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen van de EU 
sociale normen zouden moeten worden opgenomen.

Amendement 914
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Berekening van het effect van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

op de broeikasgasemissies

Berekening van het effect van energie uit 
biomassa op de broeikasgasemissies

Or. en

Motivering

Indirecte veranderingen in het landgebruik betekenen dat als land wordt gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel, ergens anders op de wereld de 
voedselproductie toeneemt ten koste van tropische bossen of ander niet-agrarisch land ter 
compensatie van de verloren voedselproductie. Dit heeft een negatieve invloed op de 
broekasgasprestaties van biobrandstoffen. Het is daarom nodig om een factor te introduceren 
die de invloed van indirecte verandering van het landgebruik afleidt van de standaard of 
daadwerkelijke broeikasgaswaarden van biobrandstoffen. Deze factor vormt een stimulans om 
efficiëntere gewassen te gebruiken en het land efficiënter te benutten.

Amendement 915
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – eerste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De broeikasgasreducties door het 
gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, met het oog op de 
toepassing van artikel 15, lid 2, wordt als 

1. De broeikasgasreducties door het 
gebruik van energie uit biomassa, met het 
oog op de toepassing van artikel 15, lid 2, 
wordt als volgt berekend:
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volgt berekend:

Or. en

Motivering

Indirecte veranderingen in het landgebruik betekenen dat als land wordt gebruik voor de 
productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel, ergens anders op de wereld de 
voedselproductie toeneemt ten koste van tropische bossen of ander niet-agrarisch land ter 
compensatie van de verloren voedselproductie. Dit heeft een negatieve invloed op de 
broekasgasprestaties van biobrandstoffen. Het is daarom nodig om een factor te introduceren 
die de invloed van indirecte verandering van het landgebruik afleidt van de standaard of 
daadwerkelijke broeikasgaswaarden van biobrandstoffen. Deze factor vormt een stimulans om 
efficiëntere gewassen te gebruiken en het land efficiënter te benutten.

Amendement 916
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien een standaardwaarde voor 
broeikasgasreducties met betrekking tot 
het productietraject van de biobrandstof is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage VII, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gebruik van daadwerkelijke waarden moet de voorkeur hebben. Het gebruik van opgesplitste 
standaardwaarden is mogelijk voor bepaalde stappen van het productieproces.

Amendement 917
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien een standaardwaarde voor 
broeikasgasreducties met betrekking tot het 
productietraject van de biobrandstof is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage VII, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;

a) indien een standaardwaarde voor 
broeikasgasreducties met betrekking tot het 
productietraject van de biobrandstof is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage VII, 
en indien de el-waarde voor deze 
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vloeistoffen berekend overeenkomstig 
punt 7 van deel C van bijlage VII, gelijk is 
aan of lager is dan nul, wordt die 
standaardwaarde gebruikt;

Or. en

Motivering

Bij het vaststellen van standaardwaarden voor broeikasgasreducties van biobrandstoffen moet 
rekening worden gehouden met veranderingen van landgebruik. Volgens de Raad is dit een zeer 
ernstig probleem dat kan leiden tot de vernietiging van koolstofvoorraden.

Amendement 918
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien een standaardwaarde voor 
broeikasgasreducties met betrekking tot het 
productietraject van de biobrandstof is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage VII, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;

a) (a) indien een standaardwaarde voor 
broeikasgasreducties met betrekking tot het 
productietraject van de energie uit 
biomassa is vastgesteld in deel A of B van 
bijlage VII, wordt die standaardwaarde 
gebruikt, vermenigvuldigd met de factor 
voor indirecte verandering van het 
landgebruik;

Or. en

Motivering

Indirecte veranderingen in het landgebruik betekenen dat als land wordt gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel, ergens anders op de wereld de 
voedselproductie toeneemt ten koste van tropische bossen of ander niet-agrarisch land ter 
compensatie van de verloren voedselproductie. Dit heeft een negatieve invloed op de 
broekasgasprestaties van biobrandstoffen. Het is daarom nodig om een factor te introduceren 
die de invloed van indirecte verandering van het landgebruik afleidt van de standaard of 
daadwerkelijke broeikasgaswaarden van biobrandstoffen. Deze factor vormt een stimulans om 
efficiëntere gewassen te gebruiken en het land efficiënter te benutten.
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Amendement 919
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage VII, deel C, 
vastgestelde methode, wordt gebruikt; of

b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage VII, deel C, 
vastgestelde methode en vermenigvuldigd 
met de factor voor indirecte verandering 
van het landgebruik, wordt gebruikt; of

Or. en

Motivering

Indirecte veranderingen in het landgebruik betekenen dat als land wordt gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel, ergens anders op de wereld de 
voedselproductie toeneemt ten koste van tropische bossen of ander niet-agrarisch land ter 
compensatie van de verloren voedselproductie. Dit heeft een negatieve invloed op de 
broekasgasprestaties van biobrandstoffen. Het is daarom nodig om een factor te introduceren 
die de invloed van indirecte verandering van het landgebruik afleidt van de standaard of 
daadwerkelijke broeikasgaswaarden van biobrandstoffen. Deze factor vormt een stimulans om 
efficiëntere gewassen te gebruiken en het land efficiënter te benutten.

Amendement 920
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er wordt gebruik gemaakt van een 
waarde die overeenkomstig de in 
bijlage VII, deel C, vastgestelde methode is 
berekend als de som van de werkelijke 
waarden voor sommige stappen van het 
productieproces en de gedesaggregeerde 
standaardwaarden in bijlage VII, deel D of 
E, voor de andere stappen van het 
productieproces.

c) er wordt gebruik gemaakt van een 
waarde die overeenkomstig de in bijlage 
VII, deel C, vastgestelde methode is 
berekend als de som van de werkelijke 
waarden voor sommige stappen van het 
productieproces en de gedesaggregeerde 
standaardwaarden in bijlage VII, deel D of 
E, voor de andere stappen van het 
productieproces, waarbij alle waarden 
worden vermenigvuldigd met de factor 
voor indirecte veranderingen van het 
landgebruik;

Or. en
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Motivering

Indirecte veranderingen in het landgebruik betekenen dat als land wordt gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel, ergens anders op de wereld de 
voedselproductie toeneemt ten koste van tropische bossen of ander niet-agrarisch land ter 
compensatie van de verloren voedselproductie. This has a negative impact on the GHG-
performance of biofuels. Het is daarom nodig om een factor te introduceren die de invloed van 
indirecte verandering van het landgebruik afleidt van de standaard of daadwerkelijke 
broeikasgaswaarden van biobrandstoffen. Deze factor vormt een stimulans om efficiëntere 
gewassen te gebruiken en het land efficiënter te benutten.

Amendement 921
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De factor voor indirecte 
verandering van het landgebruik zal elke 
twee jaar worden berekend door de 
toename van het landgebruik als gevolg 
van de productie van energie uit voedsel 
en grondstoffen te delen door de toename 
van het landgebruik als gevolg van de 
productie van voedsel en grondstoffen 
plus de toename als gevolg van de 
productie van energie uit biomassa.
De factor is 1,0 op het moment dat deze 
richtlijn in werking treedt en zal twee jaar 
daarna voor het eerst worden berekend op 
basis van gegevens over wereldwijd 
landgebruik en veranderingen in het 
landgebruik.
Voor 2010 zal de Commissie de methode 
voor het berekenen van de factor voor 
indirecte verandering van het landgebruik 
publiceren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijke noodzaak om 
aangetast land buiten beschouwing te 
laten, alsmede een manier om 
onderscheid te maken tussen 
verschillende typen land of landgebruik.

Or. en
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Motivering

Indirecte veranderingen in het landgebruik betekenen dat als land wordt gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel, ergens anders op de wereld de 
voedselproductie toeneemt ten koste van tropische bossen of ander niet-agrarisch land ter 
compensatie van de verloren voedselproductie. This has a negative impact on the GHG-
performance of biofuels. Het is daarom nodig om een factor te introduceren die de invloed van 
indirecte verandering van het landgebruik afleidt van de standaard of daadwerkelijke 
broeikasgaswaarden van biobrandstoffen. Deze factor vormt een stimulans om efficiëntere 
gewassen te gebruiken en het land efficiënter te benutten.

Amendement 922
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Dit gaat uit van de veronderstelling 
dat het productieproces identiek is aan het 
productieproces waarop de 
gedesaggregeerde standaardwaarden die 
zijn opgegeven in deel D of deel E van 
bijlage VI voor de andere stappen van het 
productieproces gebaseerd zijn.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van de waarden is rekening gehouden met de toewijzingen voor de diverse 
productieprocessen (op basis van bepaalde fabrieksconfiguraties en omzettingsfactoren). Deze 
waarden kunnen dus alleen in aanmerking worden genomen indien de productietrajecten en de 
omzettingsinstallaties identiek zijn. Indien er in dit opzicht dispariteiten zijn, kunnen deze 
waarden niet gebruikt worden.

Amendement 923
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Emissies die worden veroorzaakt 
door indirecte verandering van het 
landgebruik, zoals beschreven in deel C 
van bijlage VII, moeten worden 
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meegerekend, tenzij de productie 
gebaseerd is op grondstoffen waarvoor het 
gebruik van akkerland, weide of 
permanente cultuurgronden niet nodig is, 
inclusief afval.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft geen betrekking op emissies door indirecte verandering van 
het landgebruik. Recent onderzoek toont aan dat deze emissies significant kunnen zijn. De 
emissies moeten daarom worden opgeteld bij de standaardwaarden, evenals bij elke berekende 
waarde.

Amendement 924
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie geeft de Europese 
normalisatie-instelling CEN de opdracht 
een duidelijk en goed omlijnd proces vast 
te leggen voor:
a) het berekenen van typische waarden op 
basis van de beginselen die reeds in 
bijlage VII, punt C zijn opgenomen; 
b) het afleiden van standaardwaarden uit 
typische waarden;
het voorleggen en onderzoeken van 
voorstellen voor afwijkingen van 
standaardnormen, vanuit het oogpunt van 
gegevens en methoden en met 
inachtneming van de beginselen die reeds 
zijn opgenomen in bijlage VII, punt C. 

Or. en

Motivering

Het is cruciaal dat in de hele EU dezelfde criteria, indicatoren en methodes consequent worden 
toegepast. Het CEN biedt het geschikte kader en kan een beroep doen op deskundigen om deze 
taak uit te voeren en het heeft dit proces al in gang gezet. Het communautair wetgevingskader 
moet in overeenstemming zijn met artikel 95 van het EU-Verdrag. Veronderstellingen inzake 
bijv. de broeikasgasvoetafdruk van meststoffen kunnen een grote invloed hebben. Het gaat hier 
over methodes. Traceerbaarheid kan een probleem zijn. Voorgesteld wordt typische waarden op 
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te leggen, die regelmatig worden herzien in het licht van veranderingen in de industrie.  

Amendement 925
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie geeft de Europese 
normalisatie-instelling CEN de opdracht 
een duidelijk en goed omlijnd proces vast 
te leggen voor:
a) het berekenen van typische waarden op 
basis van de beginselen die reeds in 
bijlage VII, punt C zijn opgenomen; 
b) het afleiden van standaardwaarden uit 
typische waarden;
het voorleggen en onderzoeken van 
voorstellen voor afwijkingen van 
standaardnormen, vanuit het oogpunt van 
gegevens en methoden en met 
inachtneming van de beginselen die reeds 
zijn opgenomen in bijlage VII, punt C. 

Or. en

Motivering

Het is cruciaal dat in de hele EU dezelfde criteria, indicatoren en methodes consequent worden 
toegepast. Het CEN biedt het geschikte kader en kan een beroep doen op deskundigen om deze 
taak uit te voeren en het heeft dit proces al in gang gezet. Het communautair wetgevingskader 
moet in overeenstemming zijn met artikel 95 van het EU-Verdrag. Veronderstellingen inzake 
bijv. de broeikasgasvoetafdruk van meststoffen kunnen een grote invloed hebben. Het gaat over 
methodes. Traceerbaarheid kan een probleem zijn. Voorgesteld wordt typische waarden op te 
leggen, die regelmatig worden herzien in het licht van veranderingen in de industrie.  

Amendement 926
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 maart 2010 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een verslag in 

2. Uiterlijk op 31 december 2009 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een lijst in van 
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met de lijst van de entiteiten op hun 
grondgebied die volgens 
Verordening (EG) 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad als 
NUTS 2 zijn geclassificeerd; voor deze 
entiteiten mag worden verwacht dat de 
broeikasgemissies ten gevolge van het 
verbouwen van landbouwgrondstoffen 
lager dan of gelijk zullen zijn aan de 
emissies waarover verslag is uitgebracht 
onder de titel "verbouwen van 
landbouwproducten" in bijlage VII, 
deel D, van deze richtlijn. De lidstaten 
moeten ook de methode en de gegevens 
beschrijven die zij gebruikt hebben om die 
lijst op te stellen. De gebruikte methode 
moet rekening houden met de 
bodemkenmerken, het klimaat en de 
verwachte opbrengst aan grondstoffen.

ongebruikte, aangetaste of marginale 
gronden waar de productie van 
energiegewassen een netto koolstofwinst 
zou kunnen opleveren. De lidstaten 
moeten ook de methode en de gegevens 
beschrijven die zij gebruikt hebben om die 
lijst op te stellen. De gebruikte methode 
moet rekening houden met de 
bodemkenmerken, het klimaat en de 
verwachte opbrengst aan grondstoffen.

Or. en

Amendement 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in bijlage VII, deel A, vermelde 
standaardwaarden voor biobrandstoffen 
en de in bijlage VII, deel D, vermelde 
gedesaggregeerde standaardwaarden voor 
verbouwing met het oog op de productie 
van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen gelden alleen als de 
grondstoffen worden verbouwd:

Schrappen

a) buiten de Gemeenschap; of
b) in de Gemeenschap, in regio’s die zijn 
opgenomen in de in lid 2 vermelde lijst.
Voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die onder geen enkele van 
de bovenstaande alinea's vallen, worden 
werkelijke waarden voor verbouwing 
gebruikt.

Or. en
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Amendement 928
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in bijlage VII, deel A, vermelde 
standaardwaarden voor biobrandstoffen 
en de in bijlage VII, deel D, vermelde 
gedesaggregeerde standaardwaarden voor 
verbouwing met het oog op de productie 
van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen gelden alleen als de 
grondstoffen worden verbouwd:

3. De in bijlage VII, deel D, vermelde 
gedesaggregeerde standaardwaarden voor 
verbouwing met het oog op de productie 
van transport- en vloeibare brandstoffen 
uit biomassa gelden alleen als de 
grondstoffen worden verbouwd:

Or. en

Motivering

Werkelijke waarden moeten de voorkeur hebben. Gedesaggregeerde standaardwaarden voor 
verbouwing mogen alleen worden gebruikt als de grondstoffen afkomstig zijn uit derde landen en 
van ongebruikte, marginale en aangetaste gronden die zijn aangemerkt in lid 2.

Amendement 929
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in de Gemeenschap, in regio's die 
door de lidstaten zijn aangemerkt als 
regio's met een geringe productiviteit. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om het gebruik van lokaal basismateriaal niet uit te sluiten en 
zodoende niet de concurrentie te verstoren tussen landbouwgebieden met een productiviteit die 
lager ligt dan het gemiddelde.
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Amendement 930
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die onder geen enkele van 
de bovenstaande alinea's vallen, worden 
werkelijke waarden voor verbouwing 
gebruikt.

Voor biomassa, biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die onder geen enkele van 
de bovenstaande alinea's vallen, worden 
werkelijke waarden voor verbouwing 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Alle plantaardige energie voor vervoer moet voldoen aan dezelfde milieuduurzaamheidscriteria.
Aan 'biobrandstoffen' en 'biovloeistoffen' moet ook het woord 'biomassa' worden toegevoegd om 
eventuele lacunes als gevolg van technologische ontwikkelingen te voorkomen, bijvoorbeeld in 
het geval van biomassa die gebruikt wordt voor de productie van waterstof  voor vervoer.

Amendement 931
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Emissies die worden veroorzaakt 
door indirecte verandering van het 
landgebruik moeten worden opgeteld bij 
alle transportbrandstoffen uit biomassa 
waarop directe verandering van het 
landgebruik niet van toepassing is, tenzij 
de productie gebaseerd is op grondstoffen 
waarvoor het gebruik van akkerland, 
weide of permanente cultuurgronden niet 
nodig is, inclusief afval.

Or. en

Motivering

De broeikasgasemissies door indirecte verandering van het landgebruik worden toegepast op 
alle transportbrandstoffen uit biomassa die niet zijn geproduceerd uit grondstoffen die gebouwd 
zijn op ongebruikte, marginale en aangetaste gronden waar de producenten een netto 
koolstofwinst als gevolg van de directe verandering van het landgebruik kunnen bewijzen.
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Amendement 932
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, 
kan beslissen om de waarden te 
corrigeren. 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.

4. De Commissie voert uiterlijk 31 
december 2010, en daarna om de twee 
jaar, een herziening uit van de typische en 
standaardwaarden van bijlage VII, waarbij 
zij bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van verbouwing. Wat de typische 
en standaardwaarden voor verbouwing
betreft, dient de Commissie uiterlijk 31 
december 2010 een voorstel in voor een 
nieuwe reeks feitelijke en 
standaardwaarden die een afspiegeling 
vormen van regionale en klimatologische 
omstandigheden. Tijdens het 
herzieningsproces zal zowel producenten 
van derde landen als producenten uit de 
Gemeenschap om hun mening worden 
gevraagd. Daarnaast zal de Commissie 
een beoordeling uitvoeren van, en zo 
nodig voorstellen doen voor, typische en 
standaardwaarden voor verbouwing 
volgens duurzame biologische en niet-
biologische landbouwmethoden. 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 waarden voor emissies die 
worden veroorzaakt door indirecte 
verandering van het landgebruik, zoals 
beschreven in deel C van bijlage VII, 
moeten eveneens worden beoordeeld en 
worden aangepast aan factoren op het 
gebied van landgebruik en/of 
grondstoffen.

Or. en
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Motivering

De COM stelt zeer gegeneraliseerde waarden (wereldwijde gemiddelden) voor landbouw voor, 
waarin de grote fysische variaties niet tot uitdrukking komen. De werkelijke emissies van de 
landbouw meten is moeilijk en zeer kostbaar voor de economische exploitanten. De COM moet 
daarom regionale standaardwaarden voor de productie presenteren waarin de verschillen beter 
tot uitdrukking komen. Voorts moeten de waarden voor emissies die worden veroorzaakt door 
indirecte verandering van het landgebruik worden aangepast aan de eisen die specifieke 
grondstoffen stellen aan het landgebruik.

Amendement 933
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. 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.

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 op basis van een 
beoordeling, uitgevoerd overeenkomstig 
het proces dat is ontwikkeld door de 
Europese normalisatie-instelling CEN 
ingevolge artikel 17, lid 1, verslag uit over 
de geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. 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

Om typische en standaardwaarden eerst vast te stellen en vervolgens te beoordelen moet 
hetzelfde proces worden gebruikt.
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Amendement 934
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. 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.

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 op basis van een 
beoordeling, uitgevoerd overeenkomstig 
het proces dat is ontwikkeld door de 
Europese normalisatie-instelling CEN 
ingevolge artikel 17, lid 1, verslag uit over 
de geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. 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

Om typische en standaardwaarden eerst vast te stellen en vervolgens te beoordelen moet 
hetzelfde proces worden gebruikt.

Amendement 935
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. Een 

4. De Commissie brengt uiterlijk 31 
december 2012 en vervolgens om de twee 
jaar verslag uit over de geraamde typische 
en standaardwaarden van bijlage VII, delen 
B en E, waarbij zij bijzondere aandacht zal 
besteden aan emissies van het vervoer en 
de verwerkende industrie en, waar nodig, 
kan beslissen om de waarden te corrigeren. 
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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.

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. de

Motivering

Regelmatige controles en de mogelijkheid om waarden te corrigeren garanderen een 
betrouwbare basis om de duurzaamheid van biobrandstoffen en biovloeistoffen vast te stellen.

Amendement 936
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. 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.

4. De Commissie brengt uiterlijk 31 
december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen A, B, D en E, 
waarbij zij bijzondere aandacht zal 
besteden aan emissies van het vervoer en 
de verwerkende industrie en, waar nodig, 
kan beslissen om de waarden te corrigeren. 
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. sl

Motivering

Biobrandstoffen op basis van algen hebben een zeer goed CO2- resultaat. Daarom kan het 
gebruik ervan worden bevorderd door hun bijdrage dubbel te tellen.
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Amendement 937
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 
31 december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 
emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, kan 
beslissen om de waarden te corrigeren. 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.

4. De Commissie brengt uiterlijk 31 
december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen A, B, D en E, 
waarbij zij bijzondere aandacht zal 
besteden aan emissies van het vervoer en 
de verwerkende industrie en, waar nodig, 
kan beslissen om de waarden te corrigeren. 
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

Het is belangrijk dat de richtlijn de mogelijkheid biedt om de typische en standaardwaarden bij 
te stellen niet alleen voor toekomstige biobrandstoftrajecten maar ook voor bestaande trajecten.

Amendement 938
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage VII kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. 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. Bij 
een aanpassing van of toevoeging aan de 
lijst van standaardwaarden in bijlage VII 
moeten de volgende regels worden 
gevolgd:

5. Bijlage VII kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. 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, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de processen die ontwikkeld zijn door 
en de aanbevelingen van de Europese 
normalisatie-instelling CEN 
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overeenkomstig artikel 17, lid 1. Bij een 
aanpassing van of toevoeging aan de lijst 
van standaardwaarden in bijlage VII 
moeten de volgende regels worden 
gevolgd:

Or. en

Motivering

De specificaties van het CEN hebben betrekking op etiketteringsprocedures. Voor duidelijke 
informatie aan de consument dient speciale etikettering alleen verplicht te worden indien de 
brandstof niet voldoet aan de standaardspecificatie. Zo zou het mogelijk worden CEN-
specificaties te wijzigen zonder dat de richtlijn moet worden gewijzigd. Er zijn biobrandstoffen 
die gemengd kunnen worden aan meer dan 10 procent per volume en toch nog voldoen aan de 
CEN-specificatie. Deze hebben dus geen speciale etikettering nodig.

Amendement 939
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage VII kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. 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. Bij 
een aanpassing van of toevoeging aan de 
lijst van standaardwaarden in bijlage VII 
moeten de volgende regels worden 
gevolgd:

5. Bijlage VII kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. 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, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de processen die ontwikkeld zijn door 
en de aanbevelingen van de Europese 
normalisatie-instelling CEN 
overeenkomstig artikel 17, lid 1. Bij een 
aanpassing van of toevoeging aan de lijst 
van standaardwaarden in bijlage VII 
moeten de volgende regels worden 
gevolgd:

Or. en

Motivering

Herzieningen van bijlage VII moeten verlopen volgens een nauwkeurig vastgelegd en consequent 
proces dat zal worden omschreven als deel van de taken van het CEN. 
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Amendement 940
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bijlage VII kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. 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. Bij 
een aanpassing van of toevoeging aan de 
lijst van standaardwaarden in bijlage VII 
moeten de volgende regels worden 
gevolgd:

5. Bijlage VII kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en introduceert ook waarden 
voor de verdere productieprocessen van 
biobrandstoffen en gelijke of andere 
grondstoffen. 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. Bij 
een aanpassing van of toevoeging aan de 
lijst van standaardwaarden in bijlage VII 
moeten de volgende regels worden 
gevolgd:

Or. de

Motivering

Door het amendement op artikel 17, lid 5, is het gebruik van typische standaardwaarden slechts 
mogelijk voor bijdragen die klein zijn in vergelijking met de totale uitstoot.

Amendement 941
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als een factor in geringe mate bijdraagt
tot de totale emissies, als de variatie 
beperkt is of als de kosten of 
moeilijkheden voor het vaststellen van 
werkelijke waarden groot zijn, worden 
standaardwaarden gebruikt die typisch zijn 
voor normale productieprocessen;

a) als een factor minder dan 5% bijdraagt 
tot de totale emissies of als de variatie 
verwaarloosbaar is, worden 
standaardwaarden gebruikt die typisch zijn 
voor normale productieprocessen;

Or. en



AM\731122NL.doc 43/94 PE409.429v01-00

NL

Motivering

Er zijn preciezere richtsnoeren nodig voor de beoordeling van standaardwaarden in de 
comitologie.

Amendement 942
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in alle andere gevallen worden 
standaardwaarden gebruikt die 
conservatief zijn voor normale
productieprocessen.

b) in alle andere gevallen worden 
standaardwaarden gebruikt die voor 
productieprocessen de 90-
percentielwaarde weergeven.

Or. en

Motivering

De standaardwaarden moeten worden vastgesteld volgens een consistente regel en om degenen 
die het slechtst presteren niet te bevoordelen, moeten ze conservatief zijn.

Amendement 943
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek informatie krijgt over de 
beschikbaarheid van biobrandstoffen en 
andere hernieuwbare brandstoffen voor 
vervoersdoeleinden. Als het percentage 
biobrandstoffen in derivaten van minerale 
oliën hoger is dan de grenswaarde van 
10% per volume, moeten de lidstaten dit 
vermelden in de verkooppunten.

Schrappen

2. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage V uiteengezette 
specificaties uiterlijk op 31 december 2010 
beschikbaar is in tankstations die over 
meer dan twee pompen beschikken en 
diesel verkopen. 
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3. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage VI uiteengezette 
specificaties, of andere diesel met 
minstens 5% biobrandstoffen per volume, 
uiterlijk op 31 december 2014 beschikbaar 
is in tankstations die over meer dan twee 
pompen beschikken en diesel verkopen.
4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

Or. it

Motivering

De richtlijn moet algemene doelstellingen voor biobrandstoffen vastleggen en duidelijk maken 
dat deze doelstellingen kunnen worden bereikt met eender welke soort biobrandstoffen op 
voorwaarde dat ze geproduceerd zijn met op ecologisch en sociaal vlak duurzame methodes.  De 
brandstoffenrichtlijn moet ecologisch significante parameters vastleggen alsook de etikettering 
die vereist is voor brandstoffen die niet voldoen aan de normen CEN EN228 en EN590.

Amendement 944
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek informatie krijgt over de 
beschikbaarheid van biobrandstoffen en 
andere hernieuwbare brandstoffen voor 
vervoersdoeleinden. Als het percentage 
biobrandstoffen in derivaten van minerale 
oliën hoger is dan de grenswaarde van 10% 
per volume, moeten de lidstaten dit 
vermelden in de verkooppunten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek informatie krijgt over de 
beschikbaarheid van biobrandstoffen en 
andere hernieuwbare brandstoffen voor 
vervoersdoeleinden, indien het percentage 
biobrandstoffen in derivaten van minerale 
oliën hoger is dan de grenswaarde die in de 
productspecificaties  is vastgelegd door 
het Europees normalisatie-instituut CEN. 

Or. en
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Motivering

De specificaties van het CEN hebben betrekking op etiketteringsprocedures. Voor duidelijke 
informatie aan de consument dient speciale etikettering alleen verplicht te worden indien de 
brandstof niet voldoet aan de standaardspecificatie. Zo zou het mogelijk worden CEN-
specificaties te wijzigen zonder dat de richtlijn moet worden gewijzigd. Er zijn biobrandstoffen 
die kunnen worden gemengd aan meer dan 10 procent per volume en toch nog voldoen aan de 
CEN-specificatie. Deze hebben dus geen speciale etikettering nodig.

Amendement 945
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage V uiteengezette 
specificaties uiterlijk op 31 december 2010 
beschikbaar is in tankstations die over 
meer dan twee pompen beschikken en 
diesel verkopen. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de grenswaarde van methylvetzuur (FAME) geen relevante parameter is voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit, is er geen enkele aanleiding om FAME te reguleren als 
onderdeel vande  specificatie voor dieselbrandstof. Het CEN is de bevoegde instantie voor het 
vastleggen van de technische vereisten inzake doeltreffende specificatieparameters zoals de 
grenswaarde van methylvetzuur. Eerder dan nieuwe en aparte dieselsoorten in het leven te 
roepen (bijlage V+VI) moeten de FAME-waarden herzien en naar boven bijgesteld worden 
binnen de bestaande CEN-specificatie (EN590). 

Amendement 946
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage V uiteengezette 
specificaties uiterlijk op 31 december 2010 
beschikbaar is in tankstations die over 
meer dan twee pompen beschikken en 

Schrappen



PE409.429v01-00 46/94 AM\731122NL.doc

NL

diesel verkopen. 

Or. it

Motivering

De technische specificaties moeten worden opgenomen in de biobrandstoffenrichtlijn.

Amendement 947
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage V uiteengezette 
specificaties uiterlijk op 31 december 2010 
beschikbaar is in tankstations die over 
meer dan twee pompen beschikken en 
diesel verkopen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de grenswaarde van methylvetzuur (FAME) geen relevante parameter is voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit, is er geen enkele aanleiding om FAME te reguleren als 
onderdeel vande  specificatie voor dieselbrandstof. Het CEN is de bevoegde instantie voor het 
vastleggen van de technische vereisten inzake doeltreffende specificatieparameters zoals de 
grenswaarde van methylvetzuur. Eerder dan nieuwe en aparte dieselsoorten in het leven te 
roepen (bijlage V+VI) moeten de FAME-waarden herzien en naar boven bijgesteld worden 
binnen de bestaande CEN-specificatie (EN590). 

Amendement 948
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage V uiteengezette 
specificaties uiterlijk op 31 december 2010 
beschikbaar is in tankstations die over 
meer dan twee pompen beschikken en 
diesel verkopen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

De richtlijn moet technologieneutraal zijn en mag geen enkele keuze voor biobrandstof 
bevoordelen. Bovendien zijn de waarden die in bijlagen V en VI worden voorgesteld niet 
geschikt voor alle omstandigheden: het zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn deze brandstoffen te 
gebruiken in strenge winters.

Amendement 949
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage VI uiteengezette 
specificaties, of andere diesel met 
minstens 5% biobrandstoffen per volume, 
uiterlijk op 31 december 2014 beschikbaar 
is in tankstations die over meer dan twee 
pompen beschikken en diesel verkopen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet technologieneutraal zijn en mag geen enkele keuze voor biobrandstof 
bevoordelen. Bovendien zijn de waarden die in bijlagen V en VI worden voorgesteld niet 
geschikt voor alle omstandigheden: het zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn deze brandstoffen te 
gebruiken in strenge winters.

Amendement 950
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage VI uiteengezette 
specificaties, of andere diesel met 
minstens 5% biobrandstoffen per volume, 
uiterlijk op 31 december 2014 beschikbaar 
is in tankstations die over meer dan twee 
pompen beschikken en diesel verkopen.

Schrappen
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Or. it

Motivering

De technische specificaties moeten worden opgenomen in de biobrandstoffenrichtlijn.

Amendement 951
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage VI uiteengezette 
specificaties, of andere diesel met 
minstens 5% biobrandstoffen per volume, 
uiterlijk op 31 december 2014 beschikbaar 
is in tankstations die over meer dan twee 
pompen beschikken en diesel verkopen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de grenswaarde van methylvetzuur (FAME) geen relevante parameter is voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit, is er geen enkele aanleiding om FAME te reguleren als 
onderdeel van de  specificaties voor dieselbrandstof. Het CEN is de bevoegde instantie voor het 
vastleggen van de technische vereisten inzake doeltreffende specificatieparameters zoals de 
grenswaarde van methylvetzuur. Eerder dan nieuwe en aparte dieselsoorten in het leven te 
roepen (bijlagen V+VI) moeten de FAME-waarden herzien en naar boven bijgesteld worden 
binnen de bestaande CEN-specificatie (EN590). 

Amendement 952
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage VI uiteengezette 
specificaties, of andere diesel met 
minstens 5% biobrandstoffen per volume, 
uiterlijk op 31 december 2014 beschikbaar 
is in tankstations die over meer dan twee 
pompen beschikken en diesel verkopen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Aangezien de FAME - grenswaarde geen relevante parameter is voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit, is er geen duidelijke aanleiding om FAME te reguleren als onderdeel van de  
dieselbrandstofspecificatie. CEN is de bevoegde instantie voor het vaststellen van de technische 
vereisten voor doeltreffende specificatieparameters zoals de FAME - grenswaarde. In plaats van 
nieuwe en aparte dieselsoorten te creëren (Bijlage V+VI) moeten de FAME - grenswaarden 
worden herzien en naar boven bijgesteld binnen de bestaande CEN - specificatie (EN590).

Amendement 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten nemen maatregelen om 
voldoende oplaad- en tankmogelijkheden 
voor emissievrije voertuigen te 
garanderen.

Or. en

Motivering

De doorbraak van veelbelovende technologieën wordt vaak gehinderd door een gebrek aan 
infrastructuur. Het ontbreken van oplaad- en tankmogelijkheden voor auto’s op elektriciteit of 
waterstof is een van de redenen waarom consumenten deze niet kopen.

Amendement 954
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden 2 en 3 zijn mutatis 
mutandis van toepassing op benzine met 
bio-ethanol.

Or. de

Motivering

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen inzake biobrandstoffen is het absoluut 
noodzakelijk dat benzine met biobrandstoffen overal bij alle tankstations beschikbaar is.
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Amendement 955
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Met de dubbeltelling van onconventionele biobrandstoffen moet de commerciële 
levensvatbaarheid ervan overeenkomstig overweging 49 worden verbeterd. Alles bij elkaar 
genomen worden hierdoor fictieve emissiereducties meegeteld. D.w.z. dat 50% van de 
meegetelde emissiereductie in werkelijkheid niet wordt gehaald. De dubbeltelling betekent een 
ernstige verstoring van de concurrentie tussen biobrandstoffen om een optimale emissiereductie 
ten gunste van onconventionele biobrandstoffen te bereiken.

Amendement 956
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

4. In geval van cellulosebiobrandstoffen, 
biogas en biobrandstoffen op basis van 
plantaardig afval, dierlijke olie of non-
food gewassen kunnen de lidstaten, om 
het in artikel 3, lid 3 bedoelde streefcijfer 
te bereiken, tot 2020 financiële regelingen 
invoeren als compensatie voor de extra 
kosten van de productie van dit soort 
biobrandstof of overgaan tot een 
belastingvrijstelling of een verlaagd 
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belastingtarief onder fiscaal toezicht, 
waarbij overcompensatie moet worden 
vermeden.
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van hernieuwbare energie voor 
vervoersdoeleinden, alsook de 
ontwikkeling van duurzame 
vervoersystemen, worden zowel op 
nationaal als Gemeenschapsniveau 
krachtig bevorderd en kan aanvullende 
steun worden gegeven.

Or. en

Motivering

Voor het stimuleren van de beste alternatieven voor hernieuwbare energie in het vervoer 
(waaronder begrepen elektriciteit en waterstof) dienen de bedragen die uit hoofde van nationale 
subsidie- en andere steunregelingen worden uitgekeerd, in verhouding te staan tot de 
gerealiseerde broeikasgasreductie. Er moet echter worden voorkomen dat Europees 
belastinggeld wordt besteed aan het subsidiëren van producenten in derde landen. De lidstaten 
kunnen steunmaatregelen nemen ter bevordering van cellulosebrandstoffen, biogas en 
biobrandstoffen op basis van plantaardig afval, dierlijke olie of non-food gewassen en als 
compensatie voor de - ten minste in eerste instantie - hogere productiekosten. Overcompensatie 
moet echter worden vermeden.

Amendement 957
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
biobrandstoffen wordt de bijdrage van 
biobrandstoffen waarbij een minimale 
broeikasgasreductie van 35% wordt 
overschreden, beloond met de toepassing 
van een factor die evenredig is aan de 
verbetering van hun broeikasgasemissies 
in vergelijking met het minimum van 
35%*.
* Zo wordt ervan uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstof met een broeikasgasreductie van 70% 
dubbel zo groot is als die van biobrandstoffen met 
een broeikasgasreductie van 35%.
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Or. en

Motivering

De huidige definitie van een geavanceerde biobrandstof is te beperkt en technologisch normatief. 
Beloningen voor geavanceerde biobrandstoffen moeten worden toegekend op basis van naar 
behoren gestaafde voordelen wat betreft prestaties op het gebied van broeikasgasemissies, d.w.z. 
inherente mogelijkheden voor broeikasgasreductie. Hiermee zou worden voldaan aan de 
noodzaak om beter presterende biobrandstoffen te ontwikkelen en zou de deur worden geopend 
voor geavanceerde biobrandstofgeneraties.

Amendement 958
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
biobrandstoffen wordt de bijdrage van 
biobrandstoffen waarbij een minimale 
broeikasgasreductie van 35% wordt 
overschreden, beloond met de toepassing 
van een factor die evenredig is aan de 
verbetering van hun broeikasgasemissies 
in vergelijking met het minimum van 
35%*.
* Zo wordt ervan uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstof met een broeikasgasreductie van 70% 
dubbel zo groot is als die van biobrandstoffen met 
een broeikasgasreductie van 35%.

Or. en

Motivering

De huidige definitie van een geavanceerde biobrandstof is te beperkt en technologisch normatief. 
Beloningen voor geavanceerde biobrandstoffen moeten worden toegekend op basis van naar 
behoren gestaafde voordelen wat betreft prestaties op het gebied van broeikasgasemissies, d.w.z. 
inherente mogelijkheden voor broeikasgasreductie. Hiermee zou worden voldaan aan de 
noodzaak om beter presterende biobrandstoffen te ontwikkelen en zou de deur worden geopend 
voor geavanceerde biobrandstofgeneraties.
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Amendement 959
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van energie uit 
biomassa op basis van afval, residuen, 
non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen, mits 
deze een broeikasgasreductie van ten 
minste 70% opleveren.

Or. en

Motivering

Alleen de meest efficiënte energie uit biomassa dient met dubbeltelling te worden beloond.

Amendement 960
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen die een 
broeikasgasreductie van meer dan 70% 
opleveren dubbel zo groot is als die van 
andere biobrandstoffen.

Or. sl

Motivering

Stimulansen dienen zo veel mogelijk technologisch neutraal te zijn.
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Amendement 961
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal,
lignocellulosisch materiaal, algen en niet-
geïrrigeerde gewassen die in droge 
gebieden worden verbouwd om 
woestijnvorming te bestrijden dubbel zo 
groot is als die van andere biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

De productie van biodiesel op basis van algen en op droge gronden geteelde gewassen kan een 
positief CO2-profiel hebben.

Amendement 962
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal,
lignocellulosisch materiaal, algen en 
gewassen die in een droog klimaat worden 
geteeld om woestijnvorming te bestrijden 
en die geen irrigatie nodig hebben, dubbel 
zo groot is als die van andere 
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biobrandstoffen.

Or. fr

Motivering

Bevordering van biobrandstoffen van de tweede generatie is van essentieel belang. Algen en 
gewassen zoals jatropha zijn bronnen die in aanmerking moeten worden genomen. Het grootste 
voordeel van jatropha is dat het groeit in halfdroge gebieden met extensieve veeteelt waar de 
traditionele, voor voedingsdoeleinden bestemde landbouw tot een minimum beperkt is. 
Gewassen als deze vormen derhalve geen rechtstreekse concurrentie voor vitale gewassen voor 
voedingsdoeleinden.

Amendement 963
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal,
lignocellulosisch materiaal, algen en niet-
geïrrigeerde gewassen die worden 
verbouwd in droge gebieden om 
woestijnvorming te bestrijden dubbel zo 
groot is als die van andere biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

De productie van biodiesel op basis van algen en op droge gronden geteelde gewassen heeft een 
uiterst positief CO2-profiel.
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Amendement 964
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
die zijn geproduceerd op 
aangetast/braakliggend land of op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal dubbel zo groot is als die van 
andere biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

De productie van bio-energie uit afval of door de teelt op aangetast/braakliggend land 
vermindert de druk die de productie van bio-energie uitoefent op land, water en 
voedingsproducten en voorkomt de meeste van de indirecte effecten. Een en ander moet dan ook 
worden aangemoedigd.

Amendement 965
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en
lignocellulosisch materiaal dubbel zo groot 
is als die van andere biobrandstoffen.

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal,
lignocellulosisch materiaal en algen
dubbel zo groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

Or. sl
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Motivering

Biobrandstoffen op basis van algen hebben een zeer goed CO2- resultaat. Daarom kan het 
gebruik ervan worden bevorderd door hun bijdrage dubbel te tellen.

Amendement 966
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen voor speciale 
financiële stimulansen voor cellulose-
biobrandstof als compensatie voor extra 
productiekosten van dit soort 
biobrandstof, waaronder 
belastingvrijstelling of 
belastingvermindering onder fiscaal 
toezicht, waarbij in tijd beperkte 
overcompensatie moet worden vermeden 
en de algemene voorschriften voor 
overheidssteun in acht moeten worden 
genomen.
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van hernieuwbare energie voor 
vervoersdoeleinden, alsook de 
ontwikkeling van duurzame 
vervoersystemen, worden zowel op 
nationaal als Gemeenschapsniveau 
krachtig bevorderd en kan aanvullende 
steun worden gegeven.

Or. en

Motivering

Stimulansen zijn nodig voor de ontwikkeling van de meest geavanceerde en best beschikbare 
alternatieven voor vervoersdoeleinden.  Bevordering van de productie van cellulose-
biobrandstof is een stimulans voor specifiek regionaal geproduceerde biomassa waardoor de 
milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. Ter bevordering van cellulose-biobrandstoffen 
en als compensatie voor de - ten minste in eerste instantie - hogere productiekosten kunnen de 
lidstaten specifieke steunmaatregelen nemen in overeenstemming met de bepalingen inzake 
energiebelasting en de algemene voorschriften voor overheidssteun. 
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Amendement 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Subsidies uit hoofde van eventuele 
steunmechanismen, met inbegrip van 
financiële prikkels, die door de lidstaten 
worden ingevoerd voor het stimuleren van 
de grootschalige productie en consumptie 
van hernieuwbare energie in het vervoer, 
zullen in verhouding staan tot de 
gerealiseerde broeikasgasreductie. 
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van hernieuwbare energie voor 
vervoersdoeleinden, alsook de 
ontwikkeling van duurzame 
vervoersystemen, worden zowel op 
nationaal als Gemeenschapsniveau 
krachtig bevorderd en kan aanvullende 
steun worden gegeven.

Or. en

Motivering

Voor het stimuleren van de beste alternatieven voor hernieuwbare energie in het vervoer 
(waaronder begrepen elektriciteit en waterstof) dienen de bedragen die uit hoofde van nationale 
subsidie- en andere steunregelingen worden uitgekeerd, in verhouding te staan tot de 
gerealiseerde broeikasgasreductie.

Amendement 968
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In het kader van het gebruik van 
biobrandstoffen voor vervoersdoeleinden 
moet het gebruik van hybride 
aandrijftechnieken worden bevorderd 
waarbij de extra productie van energie 
door een interne-
verbrandingsmotortechnologie en door 
een via een oplaadbare accu aangedreven 
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elektromotor in aanzienlijke mate 
bijdraagt aan vermindering van het 
brandstofverbruik tijdens het vervoer.

Or. en

Motivering

Bij hybride voertuigen op elektriciteit is momenteel sprake van een aanzienlijke vermindering 
van het verbruik van fossiele brandstoffen per km. bij voertuigen voor het wegvervoer. De 
toepassing van dergelijke technologieën moet worden beschouwd als een instrument om de 
algemene en de specifieke doelstellingen van deze richtlijn te verwezenlijken.

Amendement 969
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ondersteuningsmechanismen voor 
biobrandstoffen in de lidstaten moeten in 
het bijzonder biobrandstoffen bevorderen 
die hogere besparingen van de 
broeikasgasemissies opleveren dan wordt 
vereist in artikel 15, lid 2.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben verdere aanvullende duurzaamheidscriteria op te 
leggen.

Amendement 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Belemmeringen voor verwezenlijking van 

de nationale doelstellingen
Wanneer een lidstaat van mening is dat 
hij als gevolg van:
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1) onvoldoende beschikbaarheid van 
duurzame biobrandstoffen of garanties 
van oorsprong op de markt of
2) niet onder zijn verantwoordelijkheid 
vallende administratieve of wettelijke 
belemmeringen 
onmogelijk in staat is het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie in 2020, zoals 
uiteengezet in de derde kolom van de tabel 
in bijlage 1, te halen, stelt hij de 
Commissie daar zo snel mogelijk van in 
kennis. De Commissie zal een besluit 
nemen over de vraag of bovengenoemde 
belemmeringen zijn aangetoond, in welk 
geval zij zal beslissen hoe het 
eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen van de lidstaat 
voor het jaar 2020 moet worden 
aangepast.

Or. en

Amendement 971
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 
30 juni 2011, en daarna om de twee jaar, 
bij de Commissie een verslag in over de 
voortgang die geboekt is bij het bevorderen 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2011, en daarna om de twee jaar, 
bij de Commissie een verslag in over de 
voortgang die geboekt is bij het bevorderen 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

Or. de

Motivering

Het is technisch onmogelijk het verslag voor eind juni in te dienen, aangezien alle noodzakelijke 
gegevens in een aantal lidstaten pas in oktober van elk jaar beschikbaar zijn.
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Amendement 972
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 
30 juni 2011, en daarna om de twee jaar, 
bij de Commissie een verslag in over de 
voortgang die geboekt is bij het bevorderen 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 
30 juni 2011, en daarna om de drie jaar, bij 
de Commissie een verslag in over de 
voortgang die geboekt is bij het bevorderen 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

Or. de

Motivering

Er moet worden gestreefd naar minder - en niet meer - bureaucratie.

Amendement 973
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in de voorbije twee kalenderjaren, 
in totaal en per sector en de maatregelen 
die op nationaal niveau zijn genomen of 
gepland om de groei van hernieuwbare 
energie aan te moedigen, rekening 
houdende met het indicatieve traject van 
bijlage 1, deel B;

a) het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in de voorbije twee kalenderjaren, 
in totaal en per sector en de maatregelen 
die op nationaal niveau overeenkomstig de 
vereisten van deze richtlijn zijn genomen 
of gepland om de groei van hernieuwbare 
energie aan te moedigen, rekening 
houdende met de bindende minimale 
interim-streefcijfers van bijlage 1, deel B;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten werkelijk vooruitgang boeken en besluiten niet tot 2020 
uitstellen, moet het traject bindend zijn en als een minimaal ambitieniveau worden beschouwd.
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Amendement 974
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in de voorbije twee kalenderjaren, 
in totaal en per sector en de maatregelen 
die op nationaal niveau zijn genomen of 
gepland om de groei van hernieuwbare 
energie aan te moedigen, rekening 
houdende met het indicatieve traject van 
bijlage 1, deel B;

a) het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in de voorbije drie kalenderjaren, 
in totaal en per sector en de maatregelen 
die op nationaal niveau zijn genomen of 
gepland om de groei van hernieuwbare 
energie aan te moedigen;

Or. de

Motivering

Er moet worden gestreefd naar minder - en niet meer - bureaucratie.

Amendement 975
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de invoering en werking van 
steunregelingen en andere maatregelen om 
energie uit hernieuwbare bronnen aan te 
moedigen, en eventuele ontwikkelingen 
van de gebruikte maatregelen in het 
nationaal actieplan van de lidstaat;

b) de invoering, latere veranderingen en 
werking van steunregelingen en andere 
maatregelen om energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te moedigen, en eventuele 
ontwikkelingen van de gebruikte 
maatregelen in het actieplan van de lidstaat 
inzake hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 976
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de invoering en werking van 
steunregelingen en andere maatregelen om 
energie uit hernieuwbare bronnen aan te 
moedigen, en eventuele ontwikkelingen 
van de gebruikte maatregelen in het 
nationaal actieplan van de lidstaat;

b) de invoering en werking van 
steunregelingen en andere maatregelen om 
energie uit hernieuwbare bronnen aan te 
moedigen, en eventuele ontwikkelingen 
van de gebruikte maatregelen in het 
nationaal actieplan van de lidstaat alsook 
de daarmee samenhangende kosten en de 
mechanismen ter dekking ervan;

Or. de

Motivering

Bij openbare transparantie hoort ook informatie over de met de steunmechanismen 
samenhangende meerkosten voor de consument.

Amendement 977
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal;

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal, algen en niet-geïrrigeerde 
gewassen die worden verbouwd in droge 
gebieden om woestijnvorming te 
bestrijden;

Or. en
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Motivering

De productie van biodiesel op basis van algen of op droge gronden geteelde gewassen kan een 
positief CO2-profiel hebben.

Amendement 978
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal;

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal, algen en niet-geïrrigeerde 
gewassen die worden verbouwd in droge 
gebieden om woestijnvorming te 
bestrijden;

Or. en

Motivering

De productie van biodiesel op basis van algen of op droge gronden geteelde gewassen heeft een 
uiterst positief CO2-profiel.

Amendement 979
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
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andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal;

andere, vergelijkbare toepassingen zoals 
toepassingen op het gebied van 
warmtekrachtkoppeling, maar die ook 
meer kosten, zoals biobrandstoffen uit 
afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal;

Or. fr

Motivering

Het opwekken van energie in warmtekrachtkoppelingsinstallaties moet worden aangemoedigd. 
Het is van essentieel belang dat de lidstaten met name het gebruik van biomassa in 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties stimuleren, aangezien het totale rendement van deze 
installaties veel groter is dan wanneer alleen elektriciteit wordt geproduceerd. 

Amendement 980
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal;

c) de manier waarop de lidstaten, voor 
zover van toepassing, hun steunregelingen 
hebben gestructureerd teneinde rekening te 
houden met toepassingen van 
hernieuwbare energie die aanvullende 
voordelen opleveren in vergelijking met 
andere, vergelijkbare toepassingen, maar 
die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen 
uit afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal en algen;

Or. sl

Motivering

Biobrandstoffen op basis van algen hebben een zeer goed CO2-resultaat. Daarom kan het 
gebruik ervan worden bevorderd door hun bijdrage dubbel te tellen.
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Amendement 981
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een plan voor de ontwikkeling van 
alle energiebronnen in Europa met een 
laag CO2-gehalte;

Or. de

Motivering

Alle energiebronnen in Europa met een laag CO2-gehalte moeten verder worden ontwikkeld om 
een aanzienlijke CO2-reductie te bereiken.

Amendement 982
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) geboekte vooruitgang bij 
stadsplanningsprocedures met betrekking 
tot het grootschaliger gebruik van 
stadsverwarming en -koeling op basis van 
hernieuwbare bronnen;

Or. en

Amendement 983
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de maatregelen die zijn genomen om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen te 
garanderen en om het kader of de regels 
voor de verdeling van de in artikel 14, 
lid 3, vermelde kosten te verbeteren;

f) de maatregelen die zijn genomen om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen, met 
name, in voorkomend geval, uit offshore-
windenergie, te garanderen en om het 
kader of de regels voor de verdeling van de 
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in artikel 14, lid 3, vermelde kosten te 
verbeteren;

Or. en

Motivering

Offshore- windenergie zou in 2020 meer dan 4% van het elektriciteitsverbruik in de EU kunnen 
dekken. De transmissie en distributie van elektriciteit uit offshore-windenergie is derhalve van 
essentieel belang. Volledig ontwikkelde Europese offshore-windenergie kan ter dekking van onze 
toekomstige energiebehoeften een capaciteit van honderden GW leveren. De mate waarin de 
belemmeringen uit de weg worden geruimd is bepalend voor de capaciteit die hieruit resulteert.

Amendement 984
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de ontwikkelingen op het gebied van de 
beschikbaarheid en het gebruik van 
biomassa voor energieopwekking;

g) de ontwikkelingen op het gebied van de 
beschikbaarheid en de specificatie van het 
gebruik van en het aandeel biomassa voor 
energieopwekking, met inbegrip van de 
aard, de hoeveelheid en het land van 
herkomst van deze geïmporteerde 
biomassa;

Or. en

Amendement 985
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

() de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal;

() de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal, algen en niet-geïrrigeerde 
gewassen die in droge gebieden worden 
verbouwd om woestijnvorming te 
bestrijden;

Or. en
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Motivering

De productie van biodiesel op basis van algen of op droge gronden geteelde gewassen kan een 
positief CO2-profiel hebben.

Amendement 986
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal;

i) de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal, algen en niet-geïrrigeerde 
gewassen die in droge gebieden worden 
verbouwd om woestijnvorming te 
bestrijden;

Or. en

Motivering

De productie van biodiesel op basis van algen of op droge gronden geteelde gewassen heeft een 
uiterst positief CO2-profiel.

Amendement 987
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal en
lignocellulosisch materiaal; 

i) de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal en algen;

Or. sl

Motivering

Biobrandstoffen op basis van algen hebben een zeer goed CO2- resultaat. Daarom kan het 
gebruik ervan worden bevorderd door hun bijdrage dubbel te tellen.
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Amendement 988
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

() de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal; 

() de ontwikkeling en het aandeel van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal, algen en 
lignocellulosisch materiaal; 

Or. it

Amendement 989
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de verwachte impact van de productie 
van biobrandstoffen op de biodiversiteit, de 
watervoorraden en de water- en 
bodemkwaliteit; en tevens

j) de verwachte impact van de productie 
van biomassa en biobrandstoffen op de 
biodiversiteit, de watervoorraden en de 
water- en bodemkwaliteit; en tevens

Or. sl

Amendement 990
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de verwachte netto broeikasgasreducties 
door het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen.

k) de verwachte netto broeikasgasreducties 
door het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen, waaronder het 
effect op de koolstofopslag dat verband 
houdt met directe of indirecte verandering 
van het landgebruik.

Or. en
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Amendement 991
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) de maatregelen die zijn genomen 
om ervoor te zorgen dat in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen een minimum-
niveau van energie uit hernieuwbare 
bronnen dan wel een maximumniveau 
van energie per m2 als bedoeld in artikel 
12, lid 4 wordt bereikt; 

Or. en

Motivering

Aangezien de lidstaten verplicht zijn in nieuwe en gerenoveerde gebouwen een minimumniveau 
van energie uit hernieuwbare bronnen of een maximumniveau van energie per m2 te bereiken, is 
het logisch dat zij kennis geven van de maatregelen die zijn genomen om aan deze verplichting te 
voldoen.

Amendement 992
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Daarnaast leggen de lidstaten 
wijzigingen van hun steunregelingen voor 
energie uit hernieuwbare bronnen binnen 
vier weken na goedkeuring van de 
respectieve wijziging aan de Commissie 
voor. De informatie omvat een up-date 
van de nationale of regionale 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energie, met inbegrip van de soort steun 
en, in voorkomend geval, de soort 
specificatie voor verschillende 
technologieën en het niveau van de steun.

Or. en
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Motivering

Er moet worden gezorgd voor transparantie rond wijzigingen van de lidstaten in hun 
steunregelingen en er moet up-to-date informatie worden verstrekt voor met name KMO's die 
werkzaam zijn op het gebied van hernieuwbare energie. Dergelijke informatie kan de basis 
vormen voor een door de Commissie op te zetten alomvattende databank van steunregelingen 
van de lidstaten.

Amendement 993
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In hun eerste verslag moeten de lidstaten 
aangeven of ze voornemens zijn:

3. In hun eerste verslag moeten de lidstaten 
aangeven hoe en wanneer ze:

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten doen wat hieronder is aangegeven. Besluitvorming of implementatie moet niet 
worden uitgesteld.

Amendement 994
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een plan opstellen voor de 
ontwikkeling van alle energiebronnen met 
een laag koolstofgehalte. 

Or. fr

Motivering

Het belangrijkste doel moet zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot en daarom moeten alle 
energiebronnen met een laag koolstofgehalte in aanmerking worden genomen. Om onze 
doelstellingen wat betreft de bestrijding van klimaatverandering te verwezenlijken moet op grote 
schaal gebruik worden gemaakt van alle energiebronnen met een laag koolstofgehalte, met 
inbegrip van kernenergie.  



PE409.429v01-00 72/94 AM\731122NL.doc

NL

Amendement 995
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In elk verslag moeten de lidstaten de 
mogelijkheid hebben de gegevens van de 
laatste jaren te corrigeren. Correcties van 
eerdere verslagen moeten uitdrukkelijk 
kenbaar worden gemaakt.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen hun doelstellingen steeds met de meest recente 
gegevens te onderbouwen.

Amendement 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid –1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–1. De Commissie stelt een verslag op 
waarin de uitvoering van deze richtlijn 
wordt geëvalueerd. Zij legt dit verslag 
voor 30 juni 2015 aan het Europees 
Parlement en de Raad voor, zonodig 
vergezeld van voorstellen.
Dit verslag wordt opgesteld op basis van 
de verslagen die door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 19 zijn ingediend 
en zonodig vergezeld gaan van 
voorstellen, en op basis van een 
raadpleging van belanghebbenden, zes 
maanden voor bovengenoemde datum, 
waarvan de bijdragen door de Commissie 
openbaar worden gemaakt.
In dit verslag worden met name de 
problemen bij het bereiken van de 
interim-streefcijfers geëvalueerd alsook de 
kosten van het halen van deze streefcijfers 
en de voordelen en gevolgen voor het 
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milieu, met name de omvang van de CO2-
uitstoot die is voorkomen door de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. fr

Motivering

Artikel 20 dient betrekking te hebben op de follow-up van deze richtlijn en niet alleen op 
biobrandstoffen, biovloeistoffen of biomassa zoals in de oorspronkelijke versie. Het moet 
derhalve worden gewijzigd en in de eerste plaats een algemene evaluatie van de uitvoering van 
de richtlijn omvatten op basis van de verslagen van de lidstaten als bedoeld in artikel 19. De 
voorgestelde datum valt aan het einde van twee rapportagecycli en betekent dan ook een 
redelijke termijn om lessen te trekken uit de toepassing van de richtlijn en zonodig voorstellen in 
te dienen.

Amendement 997
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie pleegt overleg en wisselt 
informatie uit met derde landen en 
organisaties van producenten en 
consumenten van biobrandstoffen over de 
algemene toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde maatregelen met 
betrekking tot biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

2. De Commissie pleegt overleg en wisselt 
informatie uit met derde landen, niet-
gouvernementele organisaties op het 
gebied van milieu en maatschappij en 
organisaties van producenten en 
consumenten van biobrandstoffen over de 
algemene toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde maatregelen met 
betrekking tot biomassa voor energie.

Or. en

Amendement 998
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie pleegt overleg en wisselt 
informatie uit met derde landen en
organisaties van producenten en 
consumenten van biobrandstoffen over de 

2. De Commissie pleegt overleg en wisselt 
informatie uit met derde landen,
organisaties van producenten en 
consumenten van biomassa en 
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algemene toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde maatregelen met 
betrekking tot biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen.

biobrandstoffen en organisaties op het 
gebied van het algemeen belang over de 
algemene toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde maatregelen met 
betrekking tot biomassa, biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen.

Or. en

Motivering

De Commissie dient ook contact te onderhouden met organisaties die informatie kunnen 
verstrekken over de sociale gevolgen van de productie van biobrandstoffen.

Amendement 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt 
de Commissie om de twee jaar verslag uit 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Het eerste verslag moet worden ingediend 
in 2012.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Artikel 20 dient betrekking te hebben op de follow-up van deze richtlijn en niet alleen op 
biobrandstoffen, biovloeistoffen of biomassa zoals in de oorspronkelijke versie. Het moet 
derhalve worden gewijzigd en in de eerste plaats een algemene evaluatie van de uitvoering van 
de richtlijn omvatten op basis van de verslagen van de lidstaten als bedoeld in artikel 19. De 
voorgestelde datum valt aan het einde van twee rapportagecycli en betekent dan ook een 
redelijke termijn om lessen te trekken uit de toepassing van de richtlijn en zonodig voorstellen in 
te dienen.
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Amendement 1000
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt de 
Commissie om de twee jaar verslag uit bij 
het Europees Parlement en de Raad. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012.

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt de 
Commissie om de twee jaar verslag uit bij 
het Europees Parlement en de Raad. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012. Uiterlijk in juni 2015 wordt een 
tussentijds verslag aan het Europees 
Parlement en de Commissie voorgelegd 
waarin rekening wordt gehouden met de 
verslagen die door de lidstaten zijn 
ingediend overeenkomstig artikel 19 en na 
raadpleging van de betrokken 
belanghebbenden. De Commissie brengt 
met name verslag uit over de 
belemmeringen voor het bereiken van de 
interim-streefcijfers, de kosten van het 
halen van de doelstellingen en de 
voordelen en gevolgen voor het milieu, 
met inbegrip van de CO2-reducties, en zij 
kan eventueel noodzakelijke corrigerende 
maatregelen voorstellen.

Or. en

Motivering

Gezien de langetermijndoelstellingen van de richtlijn (meer dan tien jaar) is het wenselijk een 
verplichting in te voeren voor het opstellen van een interim-verslag dat tussentijdse 
verbeteringen mogelijk maakt.
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Amendement 1001
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt de 
Commissie om de twee jaar verslag uit bij 
het Europees Parlement en de Raad. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012.

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt de 
Commissie elk jaar verslag uit bij het 
Europees Parlement en de Raad. Het eerste 
verslag moet worden ingediend in 2010.

Or. en

Motivering

Een grote mate van voorzichtigheid is geboden bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie 
voor het vervoer, aangezien een toename van de productie van biobrandstoffen onvoorziene 
sociale en ecologische gevolgen kan blijken te hebben. Vroegtijdig en frequent toezicht van de 
Commissie is derhalve van essentieel belang.

Amendement 1002
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt de 
Commissie om de twee jaar verslag uit bij 
het Europees Parlement en de Raad. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012.

3. Op basis van de verslagen die door de 
lidstaten zijn ingediend overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, en op basis van het 
toezicht en de analyse die vermeld zijn in 
lid 1 van het onderhavige artikel, brengt de 
Commissie om de drie jaar verslag uit bij 
het Europees Parlement en de Raad. Het 
eerste verslag moet worden ingediend in 
2012.

Or. de
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Motivering

Er moet worden gestreefd naar minder - en niet meer - bureaucratie.

Amendement 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de lidstaten op het 
gebied van biobrandstoffen te 
vergemakkelijken, overweegt de 
Commissie de toepassing van een apart 
systeem van verhandelbare 
biobrandstofcredits op biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen. Zij houdt toezicht 
op de ontwikkeling en werking van de 
verschillende nationale systemen van 
verhandelbare biobrandstofcredits ten 
einde de haalbaarheid en de kosten en 
baten van het opzetten van een Europees 
systeem van verhandelbare 
biobrandstofcredits te beoordelen. De 
Commissie dient in 2010 bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
haar analyse van een systeem van 
verhandelbare biobrandstofcredits.

Or. en

Motivering

Overwogen moet worden het concept garanties van oorsprong uit te breiden en biobrandstoffen 
op te nemen in een apart systeem van verhandelbare credits, met het oog op een grotere 
flexibiliteit om de streefcijfers voor biobrandstoffen te halen en onnodige fysieke verplaatsing 
van biobrandstoffen te voorkomen. Een aantal lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Spanje, het VK en Finland) ontwikkelen een dergelijk systeem als onderdeel van hun nationaal 
regelgevend kader voor biobrandstoffen of hebben dit reeds gedaan. Een geharmoniseerd 
systeem zou de lidstaten meer flexibiliteit kunnen bieden om hun respectieve streefcijfers voor 
biobrandstoffen op een kosteneffectieve wijze te halen.
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Amendement 1004
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen:

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen:

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

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

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens 

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen en voor de 
prijsontwikkeling van grondstoffen; dit 
verslag richt zich met name op de lage-
inkomenslanden met een voedseltekort en 
de minst ontwikkelde landen, de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en er 
toegang tot te krijgen en ruimere 
ontwikkelingskwesties;

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d bis) de beschikbaarheid van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal;
d ter) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor 
directe en indirecte verandering van het 
landgebruik en de gevolgen voor de 
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rechten inzake landgebruik.
De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

De Commissie zal corrigerende 
maatregelen voorstellen.

Or. en

Amendement 1005
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen: 

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen: 

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

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

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens 

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, met name in lage-
inkomenslanden met een voedseltekort en 
de minst ontwikkelde landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens 

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d bis) de beschikbaarheid van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal en
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lignocellulosisch materiaal;
d ter) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor 
directe en indirecte verandering van het 
landgebruik en de gevolgen voor de 
rechten inzake landgebruik.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

Or. en

Motivering

Gezien de recentelijk gestegen voedselprijzen moet speciaal aandacht worden besteed aan de 
gevolgen van het biobrandstoffenbeleid van de EU voor lage-inkomenslanden met een 
voedseltekort en de minst ontwikkelde landen. Ook moet worden gekeken naar andere sociale 
gevolgen zoals kosten of baten op het gebied van de werkgelegenheid. Verder verdienen 
biobrandstoffen van de tweede generatie bijzondere aandacht.

Amendement 1006
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen:

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen:

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

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

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de economische 
en ecologische duurzaamheid in de 
Gemeenschap en in derde landen;

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
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exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens

exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d bis) de totstandbrenging van markten 
voor garanties van oorsprong, met 
inbegrip van de systemen van 
voorafgaande vergunningen;
d ter) de noodzaak van een 
geharmoniseerd Europees 
stimuleringsmechanisme voor 
hernieuwbare energiebronnen.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

Or. en

Amendement 1007
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen: 

5. De Commissie analyseert in haar 
verslagen: 

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

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

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

c) de gevolgen van het c) de gevolgen van het 
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biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens 

biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens 

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

d) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biomassa op de sectoren die gebruik 
maken van biomassa.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen en zij zal 
voorstellen het oorspronkelijke streefcijfer 
van 4% van het eindverbruik van energie 
in de vervoersector uit hernieuwbare 
bronnen te verhogen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1008
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vorderingen met de 
doorberekening van de externe kosten van 
elektriciteit uit niet-hernieuwbare 
energiebronnen en het effect van 
overheidssteun voor de 
elektriciteitsproductie;

Or. en
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Motivering

Hierom is al verzocht in richtlijn 2001/77/EG en dit moet ook in deze richtlijn worden 
opgenomen. 

Amendement 1009
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gevolgen van de toegenomen vraag 
naar biobrandstoffen voor de 
duurzaamheid in de Gemeenschap en in 
derde landen;

b) de economische en ecologische 
gevolgen van de toegenomen vraag naar 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor de duurzaamheid in de Gemeenschap 
en in derde landen;

Or. en

Amendement 1010
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en tevens 

c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; 

Or. en
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Amendement 1011
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het effect van het biobrandstofbeleid 
van de EU op directe en indirecte 
verandering van het landgebruik en een 
schatting van de daaraan gerelateerde 
koolstofemissies, en

Or. en

Amendement 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de haalbaarheid en de voordelen 
van de toepassing van een aparte garantie 
van oorsprong voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en het opzetten van 
een Europees systeem van verhandelbare 
biobrandstofcredits. 

Or. en

Motivering

Overwogen moet worden het concept garanties van oorsprong uit te breiden en biobrandstoffen 
op te nemen in een apart systeem van verhandelbare credits, met het oog op een grotere 
flexibiliteit om de streefcijfers voor biobrandstoffen te halen en onnodige fysieke verplaatsing 
van biobrandstoffen te voorkomen. Een aantal lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Spanje, het VK en Finland) ontwikkelen een dergelijk systeem als onderdeel van hun nationaal 
regelgevend kader voor biobrandstoffen of hebben dit reeds gedaan. Een geharmoniseerd 
systeem zou de lidstaten meer flexibiliteit kunnen bieden om hun respectieve streefcijfers voor 
biobrandstoffen op een kosteneffectieve wijze te halen.
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Amendement 1013
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de totstandbrenging van markten 
voor garanties van oorsprong, met 
inbegrip van de systemen van
voorafgaande vergunningen;
d ter) het effect van de nationale 
streefcijfers op de werking en integratie 
van de elektriciteitsmarkt van de EU;
d quater) de beschikbaarheid van 
hernieuwbare brandstoffen, 
technologieën en installaties gerelateerd 
aan de streefcijfers van bijlage I; 
d quinquies) de economische effecten van 
het voorstel.

Or. en

Motivering

Naast biomassa en biobrandstoffen dient het verslag van de Commissie zich te richten op de 
werking van de markt voor garanties van oorsprong en op de gevolgen van de nationale 
streefcijfers voor de werking en integratie van de elektriciteitsmarkt. De Commissie dient ook de 
situatie met betrekking tot de streefcijfers te beoordelen alsmede de kansen om deze te halen. 
Verder moeten de economische en ecologische gevolgen van de richtlijn worden geëvalueerd.

Amendement 1014
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de totstandbrenging van markten 
voor garanties van oorsprong, met 
inbegrip van de systemen van 
voorafgaande vergunningen;
d ter) de noodzaak van een 
geharmoniseerd Europees 
stimuleringsmechanisme voor 
hernieuwbare energiebronnen.
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Or. en

Motivering

Het is van belang dat in het verslag van de Commissie niet alleen wordt gekeken naar 
vraagstukken op het gebied van biomassa en biobrandstoffen, maar ook naar de markten voor 
hernieuwbare energie en de wijze van stimulering van hernieuwbare energiebronnen op de 
interne elektriciteitsmarkt. 

Amendement 1015
Romana Jordan Cizelj

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de duurzaamheidskwesties in 
verband met het toegenomen gebruik van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, non-
food cellulosemateriaal, lignocellulosisch 
materiaal en algen, met name kwesties 
betreffende duurzaam oogsten en 
afvalhiërarchie.

Or. en

Motivering

De zogenoemde biobrandstoffen van de tweede generatie bevinden zich momenteel nog steeds in 
het eerste onderzoekstadium en worden bijna uitsluitend in demonstratieprojecten geproduceerd. 
Met de toename van de productie kunnen echter duurzaamheidsproblemen ontstaan en wellicht 
zijn verschillende duurzaamheidscriteria voor deze biobrandstoffen nodig.

Amendement 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het effect van het 
biobrandstofbeleid van de EU op directe 
en indirecte verandering van het 
landgebruik en een schatting van de 
daaraan gerelateerde koolstofemissies.

Or. en
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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 1017
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de totstandbrenging van markten 
voor garanties van oorsprong, met 
inbegrip van de systemen van 
voorafgaande vergunningen;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in het verslag van de Commissie niet alleen wordt gekeken naar 
vraagstukken op het gebied van biomassa en biobrandstoffen, maar ook naar de markten voor 
hernieuwbare energie en de wijze van stimulering van hernieuwbare energiebronnen op de 
interne elektriciteitsmarkt. 

Amendement 1018
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de beschikbaarheid van 
biobrandstoffen uit elke soort cellulose, 
hemicellulose of lignine, afkomstig uit 
vernieuwbare biomassa; en tevens

Or. en

Motivering

De Commissie dient ook de beschikbaarheid van biobrandstoffen op basis van cellulose te 
analyseren.
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Amendement 1019
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de noodzaak van een 
geharmoniseerd Europees 
stimuleringsmechanisme voor 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in het verslag van de Commissie niet alleen wordt gekeken naar 
vraagstukken op het gebied van biomassa en biobrandstoffen, maar ook naar de markten voor 
hernieuwbare energie en de wijze van stimulering van hernieuwbare energiebronnen op de 
interne elektriciteitsmarkt. 

Amendement 1020
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de gevolgen van indirecte 
verandering van landgebruik.

Or. en

Amendement 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen of zo nodig een 
wetgevingsvoorstel bij het Europees 
Parlement en de Raad indienen.
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Or. en

Motivering

Overwogen moet worden het concept garanties van oorsprong uit te breiden en biobrandstoffen 
op te nemen in een apart systeem van verhandelbare credits, met het oog op een grotere 
flexibiliteit om de streefcijfers voor biobrandstoffen te halen en onnodige fysieke verplaatsing 
van biobrandstoffen te voorkomen. Een aantal lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Spanje, het VK en Finland) ontwikkelen een dergelijk systeem als onderdeel van hun nationaal 
regelgevend kader voor biobrandstoffen of hebben dit reeds gedaan. Een geharmoniseerd 
systeem zou de lidstaten meer flexibiliteit kunnen bieden om hun respectieve streefcijfers voor 
biobrandstoffen op een kosteneffectieve wijze te halen.

Amendement 1022
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

De Commissie zal, indien er negatieve 
gevolgen voor het milieu of de 
maatschappij worden geconstateerd, 
binnen twee maanden corrigerende 
maatregelen voorstellen.

Or. en

Amendement 1023
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal zo nodig corrigerende 
maatregelen voorstellen.

In het geval dat er negatieve gevolgen 
optreden, zal de Commissie corrigerende 
maatregelen voorstellen om de 
doelstelling voor biomassa die is 
vastgelegd in artikel 3 aan te passen. Zij 
zal de doelstelling onmiddellijk 
opschorten indien de doelstelling voor 
biobrandstoffen van de EU een negatieve 
invloed heeft zoals vermeld onder letter c). 
De Commissie zal – na overleg met de 
VLO – een mededeling publiceren waarin 
de specifieke omstandigheden waaronder 
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de doelstelling wordt opgeschort zullen 
worden beschreven.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de productie van voedsel voorrang heeft boven de productie van 
biobrandstoffen.

Amendement 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In haar verslagen maakt de 
Commissie tevens een analyse van het 
beleid dat wordt gevoerd door lidstaten 
met een potentieel voor de ontwikkeling 
van offshore-windenergie. Zij gaat met 
name na of deze lidstaten:
a) één administratief orgaan hebben 
opgericht voor de verwerking van 
aanvragen voor toestemmingen, 
certificaten en vergunningen voor 
installaties voor offshore-windenergie en 
voor het verlenen van bijstand aan de 
indieners van aanvragen;
b) de noodzaak hebben vastgesteld van 
een strategische netwerkplanning op 
lange termijn met het oog op de afname 
van grote hoeveelheden elektriciteit van 
offshore-windmolenparken;
c) instrumenten voor ruimtelijke ordening 
op zee hebben ingevoerd met het oog op 
een optimale locatiekeuze.
Zij zal zo nodig verdere wetgeving 
voorstellen om de tijdige invoering van 
offshore-windenergie te waarborgen.

Or. en

Motivering

Offshore- windenergie zou in 2020 meer dan 4% van het elektriciteitsverbruik in de EU kunnen 
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dekken (afhankelijk van het effect van energie-efficiëntiemaatregelen). In de mededeling van de 
Commissie over "het aandeel van hernieuwbare energie in de EU" (COM(2004)0366) wordt 
gesteld dat de regeringen met het oog op het bieden van wettelijke zekerheid voor de 
ontwikkeling van offshore-windinstallaties wettelijke regelingen moeten vaststellen en snelle 
procedures moeten invoeren voor de verlening van ontwikkelingsvergunningen. Met een 
offshore-windenergiebeleid moet de nodige netwerkinfrastructuur worden versterkt.

Amendement 1025
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In haar verslagen maakt de 
Commissie tevens een analyse van het 
beleid dat wordt gevoerd door lidstaten 
met een potentieel voor de ontwikkeling 
van offshore-windenergie. Zij gaat met 
name na of deze lidstaten:
a) één administratief orgaan hebben 
opgericht voor de verwerking van 
aanvragen voor toestemmingen, 
certificaten en vergunningen voor 
installaties voor offshore-windenergie en 
voor het verlenen van bijstand aan de 
indieners van aanvragen;
b) de noodzaak hebben vastgesteld van 
een strategische netwerkplanning op 
lange termijn met het oog op de afname 
van grote hoeveelheden elektriciteit van 
offshore-windmolenparken;
c) instrumenten voor ruimtelijke ordening 
op zee hebben ingevoerd met het oog op 
een optimale locatiekeuze.
Zij zal zo nodig verdere wetgeving 
voorstellen om de tijdige invoering van 
offshore-windenergie te waarborgen.

Or. en

Motivering

Offshore- windenergie zou in 2020 meer dan 4% van het elektriciteitsverbruik in de EU kunnen 
dekken. Om wettelijke zekerheid te bieden voor de ontwikkeling van offshore-windinstallaties 
moeten de regeringen wettelijke regelingen vaststellen en snelle procedures invoeren voor de 
verlening van ontwikkelingsvergunningen. De EU dient de nodige netwerkinfrastructuur te



PE409.429v01-00 92/94 AM\731122NL.doc

NL

versterken, in overeenstemming met de toezegging van de Commissie om "stelselmatig na (te) 
gaan welke belemmeringen en bezwaren er nog zijn die de ontwikkeling van offshore-
windenergie in de weg kunnen staan en aan welke milieueisen moet worden voldaan, en (...) zo 
nodig via wetsvoorstellen, richtsnoeren voor de lidstaten uit (te) werken".

Amendement 1026
Mechtild Rothe

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zet een website op als 
instrument voor gedetailleerde up-to-date 
informatie over nationale of regionale 
steunregelingen van de lidstaten voor 
energie uit hernieuwbare bronnen en 
wijzigingen daarvan. Op basis van de 
rapportage door de lidstaten als bedoeld 
in artikel 19, lid 1 bis (nieuw) werkt de 
Commissie de betreffende website bij 
uiterlijk vier weken na indiening van een 
verslag. 

Or. en

Motivering

Momenteel is het moeilijk om up-to-date informatie te verkrijgen over wijzigingen van 
wetgeving, beleid en steun op het gebied van hernieuwbare energie in de lidstaten. Een speciaal 
hiervoor bestemde informatiebron via internet moet de informatie helpen verspreiden en vooral 
KMO's aanmoedigen hun activiteiten over de nationale grenzen uit te breiden.

Amendement 1027
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Uiterlijk 31 december 2018 
publiceert de Commissie een routekaart 
voor hernieuwbare energie voor de 
periode na 2020, vergezeld van de nodige 
wetgevingsvoorstellen. Met deze 
routekaart kan worden beoordeeld of een 
geharmoniseerde Europese steunregeling 
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voor hernieuwbare energie moet worden 
voorgesteld waarbij rekening wordt 
gehouden met:
a) de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkten in de hele EU;
b) belemmeringen voor de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen in elke 
lidstaat;
c) steunregelingen voor een andere 
generatie technologieën, met name 
kernenergie en kolen;
d) geharmoniseerde toegang tot het 
netwerk, administratieve en 
planningsprocedures.

Or. en

Motivering

De EU moet naar de periode na 2020 kijken voor de invoering van hernieuwbare 
energiebronnen. In een onderdeel van de routekaart voor de periode na 2020 moet worden 
gekeken naar mogelijke harmonisatie van de steunregelingen, samen met andere belangrijke 
eisen. Als nu zou worden overgegaan tot een geharmoniseerde steunregeling voor hernieuwbare 
elektriciteit in de hele EU, zou het Europese leiderschap op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen op het spel worden gezet. Wijzigingen van het kader leiden tot onzekerheid, 
vooral wijzigingen van het basiskader van een succesvol systeem.

Amendement 1028
Eluned Morgan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In haar verslagen maakt de 
Commissie tevens een analyse van het 
beleid dat wordt gevoerd door lidstaten 
met een potentieel voor de ontwikkeling 
van offshore-windenergie. Zij gaat met 
name na of deze lidstaten:
a) één administratief orgaan hebben 
opgericht voor de verwerking van 
aanvragen voor toestemmingen, 
certificaten en vergunningen voor 
installaties voor hernieuwbare energie en 
voor het verlenen van bijstand aan de 
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indieners van aanvragen;
b) de noodzaak hebben vastgesteld van 
een strategische netwerkplanning op 
lange termijn met het oog op de afname 
van grote hoeveelheden elektriciteit van 
offshore-windmolenparken;
c) instrumenten voor ruimtelijke ordening 
op zee hebben ingevoerd met het oog op 
een optimale locatiekeuze.
Zij zal zo nodig verdere wetgeving 
voorstellen om de tijdige invoering van 
offshore-windenergie te waarborgen.

Or. en

Motivering

Om wettelijke zekerheid te bieden voor de ontwikkeling van offshore-windinstallaties moeten de 
regeringen wettelijke regelingen vaststellen en snelle procedures invoeren voor de verlening van 
ontwikkelingsvergunningen. Met een offshore-windenergiebeleid van de EU zal de nodige 
netwerkinfrastructuur moeten worden versterkt. Verder stelt de Commissie dat zij "stelselmatig 
(zal) nagaan welke belemmeringen en bezwaren er nog zijn die de ontwikkeling van offshore-
windenergie in de weg kunnen staan en (...) richtsnoeren  voor de lidstaten (zal) uitwerken". 

Amendement 1029
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
31 maart 2010 aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden binnen 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn. Zij
delen de Commissie die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. de

Motivering

De thans voorgestelde termijn is te kort.
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