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Amendement 1030
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Indicatief traject Schrappen
Het in artikel 3, lid 2, vermelde indicatief 
traject moet gebaseerd zijn op de volgende 
aandelen van energie uit hernieuwbare 
bronnen:
S2005 + 0.25 (S2020 – S2005), als 
gemiddelde voor de periode 2011 tot en 
met 2012; 
S2005 + 0.35 (S2020 – S2005), als 
gemiddelde voor de periode 2013 tot en 
met 2014;
S2005 + 0.45 (S2020 – S2005), als 
gemiddelde voor de periode 2015 tot en 
met 2016; en
S2005 + 0.65 (S2020 – S2005), als 
gemiddelde voor de periode 2017 tot en 
met 2018,
waarbij
S2005 = het aandeel voor die lidstaat in 
2005, zoals aangegeven in de tabel in 
deel A,
en
S2020 = het aandeel voor die lidstaat in 
2020 zoals aangegeven in de tabel in 
deel A.

Or. de

Motivering

Het doel moet zijn: minder bureaucratie, niet meer.
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Amendement 1031
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Indicatief traject B. Verplicht traject

Or. en

Amendement 1032
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Indicatief traject B. Verplicht tussentijds doeltraject

Or. en

Motivering

Teneinde te waarborgen dat de algemene streefcijfers van de EU en de lidstaten voor 2020 
worden gehaald, moeten er ook verplichte tussentijdse streefcijfers worden vastgesteld. Het 
traject dat wordt voorgesteld in deze bijlage 1B begint heel laag en wacht met het grootste 
aandeel van hernieuwbare energie tot de laatste jaren vóór 2020. Wanneer deze curve niet 
wordt gevolgd, wordt het voor de lidstaten erg moeilijk om hun streefcijfer voor 2020 te 
halen. Dit moet dus als het absoluut noodzakelijke minimum moeten worden beschouwd.

Amendement 1033
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 3, lid 2, vermelde indicatief
traject moet gebaseerd zijn op de volgende 
aandelen van energie uit hernieuwbare 

Het in artikel 3, lid 2, vermelde verplicht
traject moet gebaseerd zijn op de volgende 
aandelen van energie uit hernieuwbare 
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bronnen: bronnen:

Or. en

Amendement 1034
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II – Normalisatieregel voor het 
opnemen van elektriciteit op basis van 
waterkracht in de boekhouding

Schrappen

Voor het opnemen van elektriciteit op 
basis van waterkracht in de boekhouding 
van een bepaalde lidstaat wordt de 
volgende formule toegepast:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

waarbij
N = referentiejaar;
QN(norm) = de genormaliseerde 
elektriciteit die is opgewekt door alle 
waterkrachtcentrales van de lidstaat in 
jaar N, voor boekhoudkundige 
doeleinden;
Qi = de hoeveelheid elektriciteit die in jaar 
i werkelijk is opgewekt door alle centrales 
van de lidstaat, gemeten in GWh;
Ci = de totale geïnstalleerde capaciteit van 
alle centrales van de lidstaat in jaar i, 
gemeten in MW.

Or. en
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Amendement 1035
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – nieuw deel toe te voegen aan het eind van de bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de statistieken van de waterafvoer 
bekend zijn, dan kan uit de gemiddelde 
afvoerhoeveelheden van de laatste 15 jaar 
de elektriciteitsproductie worden berekend 
aan de hand van de volgende formule:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * tijd
waarbij
QE’ = elektriciteitsproductie
Hm = gemiddelde valhoogte
Vm = gemiddeld debiet
g = gravitatieconstante
ρ = dichtheid
η = efficiëntie
Aan kleinere waterkrachtinstallaties 
worden minder strenge eisen gesteld. Dan 
volstaat een jaarlijks verslag over de in 
het betreffende jaar feitelijk opgewekte 
elektriciteit.
De elektriciteit die extra wordt 
geproduceerd wordt berekend door 
procentuele verhoging van de respectieve 
variabelen.

Or. de

Motivering

De normalisatieregel voor waterkracht moet worden aangevuld, omdat de elektriciteit die 
wordt geproduceerd door nieuwe installaties onvoldoende tot uiting komt doordat te weinig 
rekening wordt gehouden met de natuurlijke variaties in het debiet (+/- 10%). Als de 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van een installatie toeneemt zonder dat de 
maximumcapaciteit wordt verhoogd, dan wordt de extra geproduceerde stroom pas na 15 
jaar volledig meegeteld. In het omgekeerde geval wordt het RES-aandeel veel te veel 
verhoogd en neemt het in de 15 jaar daarna maar langzaam af.
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Amendement 1036
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Normalisatieregel voor het opnemen van 
elektriciteit op basis van windkracht in de 

boekhouding
Voor het opnemen van elektriciteit op 
basis van windkracht in de boekhouding 
van een bepaalde lidstaat wordt de 
volgende formule toegepast:

waarbij
N = referentiejaar
QN(norm) = de genormaliseerde 
elektriciteit die is opgewekt door alle 
waterkrachtcentrales van de lidstaat in 
jaar N, voor boekhoudkundige 
doeleinden;
Qi = de hoeveelheid elektriciteit die in jaar 
i werkelijk is opgewekt door alle centrales 
van de lidstaat, gemeten in GWh;
Ci = de totale geïnstalleerde capaciteit van 
alle centrales van de lidstaat in jaar i, 
gemeten in MW.

Or. de

Motivering

Net zoals waterkracht kan ook windkracht in bepaalde jaren aanzienlijke variaties vertonen. 
Daarom moeten de windprestaties worden genormaliseerd om de Europese tussentijdse 
minimumstreefcijfers te kunnen vergelijken.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Amendement 1037
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IV schrappen

Or. de

Motivering

De in bijlage IV geregelde certificering van installateurs is niet nodig, omdat kan worden 
verwezen naar Richtlijn 2005/36/EG en verdere regelgeving alleen maar nodeloze 
bureaucratische rompslomp zou betekenen.

Amendement 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 13, lid 3, bedoelde criteria 
luiden als volgt:

De volgende criteria gelden uitsluitend 
voor certificeringssystemen 
overeenkomstig artikel 13, lid 3:

Or. de

Motivering

De certificering van installateurs die wordt geregeld door bijlage IV is alleen noodzakelijk als 
er geen betrouwbare bewijzen van vakbekwaamheid bestaan in de lidstaten.
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Amendement 1039
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 13, lid 3, bedoelde criteria 
luiden als volgt:

De volgende criteria gelden uitsluitend 
voor certificeringssystemen 
overeenkomstig artikel 13, lid 3:

Or. de

Motivering

De certificering van installateurs is alleen noodzakelijk als er geen betrouwbare bewijzen van 
vakbekwaamheid bestaan in de lidstaten. Vanuit het perspectief van de ondernemers zou een 
extra verplichte certificering naast deze qua inhoud en tijd toch al veeleisende 
beroepsopleiding alleen nog meer onnodige bureaucratische lasten opleveren. Voor zover 
aanvullende kwalificaties of opfriscursussen vereist zijn, kan hierin worden voorzien door 
vrijwillige scholing in de markt.

Amendement 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 13, lid 3, bedoelde criteria 
luiden als volgt:

De volgende criteria gelden uitsluitend 
voor certificeringssystemen 
overeenkomstig artikel 13, lid 3:

Or. de

Motivering

De certificering van installateurs is alleen noodzakelijk als er geen betrouwbare bewijzen van 
vakbekwaamheid bestaan in de lidstaten. Vanuit het perspectief van de ondernemers zou een 
extra verplichte certificering naast deze qua inhoud en tijd toch al veeleisende 
beroepsopleiding alleen nog meer onnodige bureaucratische lasten opleveren. Voor zover 
aanvullende kwalificaties of opfriscursussen vereist zijn, kan hierin worden voorzien door 
vrijwillige scholing in de markt.
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Amendement 1041
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het certificeringsproces moet 
transparant en duidelijk gedefinieerd zijn 
door de lidstaat of het door de lidstaat 
aangeduide administratief orgaan.

1. Het certificeringsproces moet 
transparant en duidelijk gedefinieerd zijn 
door een door de lidstaten 
(overeenkomstig EN ISO 17024)  
benoemd en geaccrediteerd 
certificatieorgaan.

Or. en

Motivering

De certificatie van personeel volgens de norm EN ISO 17024 zorgt ervoor dat de opleiding 
steeds bij de tijd is (nieuwe technologische ontwikkelingen en normen en voorschriften 
kunnen gemakkelijk worden verwerkt). Bovendien zorgt EN ISO-accreditatie voor duidelijke 
regels, zodat de opleiding, kwalificaties en vaardigheden overal in Europa vergelijkbaar zijn.

Dit maakt de wederzijdse erkenning van vaardigheden tussen de lidstaten mogelijk.

Amendement 1042
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het certificeringsproces moet 
transparant en duidelijk gedefinieerd zijn 
door de lidstaat of het door de lidstaat 
aangeduide administratief orgaan.

1. Het certificeringsproces moet 
transparant en duidelijk gedefinieerd zijn 
door een door de lidstaten 
(overeenkomstig EN ISO 17024)  
benoemd en geaccrediteerd 
certificatieorgaan.

Or. en
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Motivering

De certificatie van personeel volgens de norm EN ISO 17024 zorgt ervoor dat de opleiding 
steeds bij de tijd is (nieuwe technologische ontwikkelingen en normen en voorschriften 
kunnen makkelijk worden verwerkt). Bovendien zorgt EN ISO-accreditatie voor duidelijke 
regels, zodat de opleiding, kwalificaties en vaardigheden overal in Europa vergelijkbaar zijn.

Amendement 1043
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
moeten worden gecertificeerd op basis van 
een geaccrediteerd opleidingsprogramma 
of een geaccrediteerde 
opleidingsverstrekker.

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
ondiepe geothermische, fotovoltaïsche en 
solaire thermale energie moeten de kans 
krijgen te worden gecertificeerd door een 
certificatieorgaan dat als derde optreedt.
De installateur wordt gecertificeerd na het 
afleggen van een examen met zowel 
theorie- als praktijkonderdelen. De 
installateur moet over de nodige 
vaardigheden beschikken om de relevante 
apparatuur en systemen te installeren 
volgens de prestatie- en 
betrouwbaarheidsvereisten van de klant, 
om vakmanschap van hoge kwaliteit te 
leveren en om aan alle toepasselijke 
voorschriften en normen te voldoen, 
inclusief die op het vlak van energie- en 
milieukeur. Het examen omvat een 
beoordeling van het praktische vermogen 
van de installateur om ketels of kachels op 
biomassa, warmtepompen of installaties 
voor fotovoltaïsche en solaire thermale 
energie te installeren.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de kwaliteit van de installaties gewaarborgd is.
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Amendement 1044
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
moeten worden gecertificeerd op basis van 
een geaccrediteerd opleidingsprogramma 
of een geaccrediteerde 
opleidingsverstrekker.

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
alsook installateurs van horizontale of 
verticale warmtecollectoren (boor- en 
bouwbedrijven) moeten worden 
gecertificeerd door een geaccrediteerd 
certificatieorgaan.

Or. en

Motivering

De certificatie van personeel volgens de norm EN ISO 17024 zorgt ervoor dat de opleiding 
steeds bij de tijd is (nieuwe technologische ontwikkelingen en normen en voorschriften 
kunnen makkelijk worden verwerkt). Bovendien zorgt EN ISO-accreditatie voor duidelijke 
regels, zodat de opleiding, kwalificaties en vaardigheden overal in Europa vergelijkbaar zijn.

Dit maakt de wederzijdse erkenning van vaardigheden tussen de lidstaten mogelijk.

Amendement 1045
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
moeten worden gecertificeerd op basis van 
een geaccrediteerd opleidingsprogramma 
of een geaccrediteerde 
opleidingsverstrekker.

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
alsook installateurs van horizontale of 
verticale warmtecollectoren (boor- en 
bouwbedrijven) moeten worden 
gecertificeerd door een geaccrediteerd 
certificatieorgaan.
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Or. en

Motivering

De certificatie van personeel volgens de norm EN ISO 17024 zorgt ervoor dat de opleiding 
steeds bij de tijd is (nieuwe technologische ontwikkelingen en normen en voorschriften 
kunnen makkelijk worden verwerkt). Bovendien zorgt EN ISO-accreditatie voor duidelijke 
regels, zodat de opleiding, kwalificaties en vaardigheden overal in Europa vergelijkbaar zijn. 
Gezamenlijk standpunt van EHPA en EPEE inzake de RES-Richtlijn, blz. 5. Dit maakt de 
wederzijdse erkenning van vaardigheden tussen de lidstaten mogelijk.

Amendement 1046
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
moeten worden gecertificeerd op basis van 
een geaccrediteerd opleidingsprogramma 
of een geaccrediteerde 
opleidingsverstrekker.

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
ondiepe geothermische, fotovoltaïsche en 
solaire thermale energie moeten worden 
gecertificeerd op basis van een 
geaccrediteerd opleidingsprogramma of 
een geaccrediteerde opleidingsverstrekker.

Or. en

Amendement 1047
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
moeten worden gecertificeerd op basis van 
een geaccrediteerd opleidingsprogramma 
of een geaccrediteerde 
opleidingsverstrekker.

2. Installateurs van biomassa-installaties, 
warmtepompen en installaties voor 
ondiepe geothermische, fotovoltaïsche en 
solaire thermale energie moeten worden 
gecertificeerd op basis van een 
geaccrediteerd opleidingsprogramma of 
een geaccrediteerde opleidingsverstrekker.
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Or. en

Motivering

De certificatiecriteria en -programma's moeten verschillend zijn voor installateurs van 
warmtepompen en ondiepe geothermische installaties, omdat zij bij verschillende 
beroepsorganisaties zijn aangesloten en dezelfde kwalificaties maar zelden in een en dezelfde 
persoon of onderneming aanwezig zijn. Er moeten specifieke criteria worden vastgesteld voor 
de certificatie van installateurs van ondiepe geothermische installaties.

Amendement 1048
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De certificatie is eigen aan de 
desbetreffende technologie/toepassing:
kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie, aardwarmtesystemen en 
warmtepompen.

Or. en

Motivering

De technologie van de verschillende vormen van hernieuwbare energie verschilt. Daarom 
moeten voor elke technologie specifieke certificatieregelingen worden vastgesteld.

Amendement 1049
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het installateurscertificaat is 
beperkt in de tijd, zoals ook moet gelden 
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voor certificatieprocedures voor 
installateurs van gewone 
verwarmingsapparatuur en voor 
fotovoltaïsche of gewone elektrische 
apparatuur.

Or. en

Motivering

Om te vermijden dat onnodige belemmeringen worden opgeworpen voor de opwekking van 
stroom uit hernieuwbare energiebronnen, moeten de tijdbeperkingen voor certificatie niet 
strenger zijn dan voor conventionele elektrische apparatuur.

Amendement 1050
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 3-10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De accreditering van het 
opleidingsprogramma of de 
opleidingsverstrekker gebeurt door de 
lidstaat of de door de lidstaat aangeduide 
administratieve organen. Het 
accrediteringsorgaan ziet toe op de 
continuïteit en de regionale of nationale 
dekking van het door de 
opleidingsverstrekker aangeboden 
opleidingsprogramma. De 
opleidingsverstrekker moet over passende 
technische voorzieningen beschikken om 
praktische opleidingen te verstrekken, 
inclusief bepaalde 
laboratoriumapparatuur, of over 
overeenkomstige faciliteiten om 
praktische opleidingen te verstrekken. De 
opleidingsverstrekker moet naast de 
basisopleiding ook kortere 
opfriscursussen over actuele thema’s 
aanbieden, bijvoorbeeld over nieuwe 
technologieën, om installateurs de 
mogelijkheid te bieden levenslang te 

Schrappen
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leren. De opleidingen mogen worden 
verstrekt door de fabrikant van de 
apparatuur of het systeem, of door een 
instelling of vereniging.
4. Geaccrediteerde 
opleidingsprogramma’s worden 
aangeboden aan installateurs met 
werkervaring, die de volgende types 
opleiding hebben gevolgd of volgen:
a) in het geval van installateurs van ketels 
en kachels op biomassa zijn de volgende 
opleidingen vereist: loodgieter, 
buizenfitter, verwarmingsingenieur of 
technicus van sanitaire, verwarmings- of 
koelingsapparatuur;
b) in het geval van installateurs van 
warmtepompen zijn de volgende 
opleidingen vereist: loodgieter of 
koelingsingenieur en basisvaardigheden 
elektriciteit en loodgieterij (buizen 
snijden, solderen, buizen verbinden, 
verlijmen van buisverbindingen, isoleren, 
fittings dichten, testen op lekken en 
installeren van verwarmings- of 
koelingssystemen);
c) in het geval van installateurs van 
installaties voor fotovoltaïsche en solaire 
thermale energie zijn de volgende 
opleidingen vereist: loodgieter, 
elektricien, vaardigheden op het gebied 
van loodgieterij, elektriciteit en 
dakwerken, inclusief kennis van het 
solderen van buisverbindingen, het 
verlijmen van buisverbindingen, het 
dichten van fittings, het testen van 
loodgieterij op lekken, het aansluiten van 
bekabeling, en vertrouwd zijn met 
basismaterialen voor dakwerken en met 
methoden voor afvonken en dichten; of
d) een beroepsopleiding die de installateur 
de vaardigheden verschaft die 
overeenstemmen met een driejarige 
opleiding in de onder a), b) of c) vermelde 
vaardigheden en die bestaat uit 
theoretische en praktische cursussen.
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5. De opleiding op basis waarvan de 
installateur wordt gecertificeerd, moet 
zowel een theoretisch als een praktisch 
gedeelte omvatten. Aan het einde van de 
opleiding moet de installateur over de 
nodige vaardigheden beschikken om de 
relevante apparatuur en systemen te 
installeren volgens de prestatie- en 
betrouwbaarheidsvereisten van de klant, 
om vakmanschap van hoge kwaliteit te 
leveren en om aan alle toepasselijke 
voorschriften en normen te voldoen, 
inclusief die op het vlak van energie- en 
milieukeur.
6. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van ketels en 
kachels op biomassa moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van biomassa, 
de ecologische aspecten, brandstoffen op 
basis van biomassa, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, brandbeveiliging, 
subsidies, verbrandingstechnieken, 
opstarttechnieken, optimale hydraulische 
oplossingen, vergelijking van kosten en 
baten en opstelling, installatie en 
onderhoud van ketels en kachels op 
biomassa. De opleiding moet ook zorgen 
voor een goede kennis van alle Europese 
normen voor biomassatechnieken en –
brandstoffen, zoals pellets, en van 
nationale en Europese wetten met 
betrekking tot biomassa.
7. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van 
warmtepompen moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van 
warmtepompen, de geothermale situatie 
en de ondergrondtemperaturen in 
verschillende regio's, het vaststellen van 
de thermale geleiding van bodemlagen en 
rotsen, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, regelgeving 
betreffende het gebruik van geothermale 
grondstoffen, de haalbaarheid van het 
gebruik van warmtepompen in gebouwen 
en het bepalen van het meeste geschikte 
warmtepompsysteem, alsook kennis van 
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de technische vereisten en de vereisten 
inzake veiligheid, luchtfiltering, 
aansluiting op de warmtebron en 
systeemontwerp. De opleiding moet ook 
zorgen voor een goede kennis van alle 
Europese normen voor warmtepompen en 
van nationale en Europese wetten. De 
installateur moet aantonen dat hij over de 
volgende essentiële vaardigheden 
beschikt:
a) basiskennis van de fysische en 
operationele beginselen van een 
warmtepomp, met inbegrip van de 
kenmerken van de warmtepompcyclus:
het verband tussen de lage temperatuur 
van de warmteput, de hoge temperatuur 
van de warmtebron en de efficiëntie van 
het systeem, de vaststelling van de 
prestatiecoëfficiënt en het 
seizoensgebonden rendement;
b) kennis van de onderdelen van een 
warmtepompcyclus en hun functie, 
inclusief de compressor, expansieklep, 
verdamper, condensator, bevestigingen en 
fittings, smeerolie, koelvloeistof, en de 
mogelijkheden tot oververhitting en 
subkoeling en koeling met 
warmtepompen;
c) het vermogen om in typische 
installatiesituaties correct 
gedimensioneerde onderdelen te kiezen, 
inclusief het bepalen van de typische 
waarden voor de warmtebelasting van 
verschillende gebouwen en voor de 
productie van warm water op basis van 
energieverbruik, het bepalen van de 
capaciteit van de warmtepomp voor de 
warmtebelasting voor 
warmwaterproductie, voor de 
opslagmassa van het gebouw en voor de 
levering van onderbreekbare stroom; het 
bepalen van de buffertank en het volume 
en de integratie van een tweede 
verwarmingssysteem.
8. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van installaties 
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voor fotovoltaïsche en solaire thermale 
energie moet ook betrekking hebben op de 
marktsituatie van zonne-
energieproducten, ecologische aspecten, 
onderdelen, kenmerken en de 
dimensionering van onderdelen, het 
bepalen van de warmtebehoefte, logistieke 
aspecten, bouwvoorschriften, 
brandbescherming, subsidies, vergelijking 
van kosten en baten en het ontwerp, de 
installatie en het onderhoud van 
installaties voor fotovoltaïsche en solaire 
thermale energie. De opleiding moet ook 
zorgen voor een goede kennis van alle 
Europese normen inzake deze 
technologie, en van certificaten zoals 
Solar Keymark en de daarmee verband 
houdende nationale en Europese 
wetgeving. De installateur moet aantonen 
dat hij over de volgende essentiële 
vaardigheden beschikt:
a) het vermogen om veilig te werken, met 
de juiste gereedschappen en apparatuur, 
om de veiligheidsvoorschriften en -
normen toe te passen en om te 
identificeren welke gevaren inzake 
loodgieterij, elektriciteit en andere 
gevaren gepaard gaan met zonne-
installaties;
b) het vermogen om systemen te 
identificeren en onderdelen die specifiek 
zijn voor actieve en passieve systemen, 
met inbegrip van het mechanisch 
ontwerp, en om de locatie, het 
systeemontwerp en de configuratie van de 
onderdelen te bepalen;
c) het vermogen om de juiste plaats, 
oriëntatie en hoek voor de installatie van 
warmwaterketels op fotovoltaïsche en 
solaire energie te bepalen, rekening 
houdende met beschaduwing, 
toegankelijkheid voor zonlicht, structurele 
integriteit, geschiktheid van de installatie 
voor het gebouw of het klimaat, 
geschiktheid van verschillende 
installatiemethoden voor verschillende 
daktypes en het evenwicht van de voor de 
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installatie benodigde systeemapparatuur;
d) met name voor fotovoltaïsche systemen:
het vermogen om het ontwerp van de 
elektriciteitsinstallatie aan te passen, 
inclusief het vaststellen van 
ontwerpspanningen, het selecteren van de 
geschikte spanning en 
oppervlaktegeleiding van elk elektrisch 
circuit, het bepalen van de juiste grootte 
en de locatie van alle randapparatuur en 
subsystemen en het selecteren van een 
geschikt aansluitpunt.
9. De opleiding eindigt met een examen 
en het uitreiken van een certificaat. Het 
examen omvat een beoordeling van het 
praktische vermogen van de installateur 
om ketels of kachels op biomassa, 
warmtepompen of installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
te installeren.
10. Het installateurscertificaat is beperkt 
in de tijd; om de certificering te 
behouden, moet een opfriscursus of -
seminar worden gevolgd.

Or. en

Amendement 1051
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De accreditering van het 
opleidingsprogramma of de 
opleidingsverstrekker gebeurt door de 
lidstaat of de door de lidstaat aangeduide 
administratieve organen. Het 
accrediteringsorgaan ziet toe op de 
continuïteit en de regionale of nationale 
dekking van het door de 
opleidingsverstrekker aangeboden 
opleidingsprogramma. De 

3. De kwaliteitsbewaking van het 
opleidingsprogramma of de 
opleidingsverstrekker gebeurt door de 
certificatieorganen. Deze organen zien toe 
op de continuïteit en de regionale of 
nationale dekking van het door de 
opleidingsverstrekker aangeboden 
opleidingsprogramma. De 
opleidingsverstrekker moet over passende 
technische voorzieningen beschikken om 
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opleidingsverstrekker moet over passende 
technische voorzieningen beschikken om 
praktische opleidingen te verstrekken, 
inclusief bepaalde laboratoriumapparatuur, 
of over overeenkomstige faciliteiten om 
praktische opleidingen te verstrekken. De 
opleidingsverstrekker moet naast de 
basisopleiding ook kortere opfriscursussen 
over actuele thema’s aanbieden, 
bijvoorbeeld over nieuwe technologieën, 
om installateurs de mogelijkheid te bieden 
levenslang te leren. De opleidingen mogen 
worden verstrekt door de fabrikant van de 
apparatuur of het systeem, of door een 
instelling of vereniging.

praktische opleidingen te verstrekken, 
inclusief bepaalde laboratoriumapparatuur, 
of over overeenkomstige faciliteiten om 
praktische opleidingen te verstrekken. De 
opleidingsverstrekker moet naast de 
basisopleiding ook kortere opfriscursussen 
over actuele thema’s aanbieden, 
bijvoorbeeld over nieuwe technologieën, 
om installateurs de mogelijkheid te bieden 
levenslang te leren. De opleidingen mogen 
worden verstrekt door de fabrikant van de 
apparatuur of het systeem, of door een 
instelling of vereniging.

Or. en

Motivering

De benoeming van geaccrediteerde certificatieorganen door de lidstaten is makkelijk en zeer 
efficiënt, terwijl de eis dat elk opleidingscentrum wordt geaccrediteerd te veel 
bureaucratische rompslomp en kosten met zich mee zou brengen. Dit zou administratieve 
lasten veroorzaken die de ontwikkeling van de markten voor hernieuwbare energieën zou 
vertragen.

Amendement 1052
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De accreditering van het 
opleidingsprogramma of de 
opleidingsverstrekker gebeurt door de 
lidstaat of de door de lidstaat aangeduide 
administratieve organen. Het 
accrediteringsorgaan ziet toe op de 
continuïteit en de regionale of nationale 
dekking van het door de 
opleidingsverstrekker aangeboden 
opleidingsprogramma. De 
opleidingsverstrekker moet over passende 

3. De kwaliteitsbewaking van het 
opleidingsprogramma of de 
opleidingsverstrekker gebeurt door de 
certificatieorganen. Deze organen zien toe 
op de continuïteit en de regionale of 
nationale dekking van het door de 
opleidingsverstrekker aangeboden 
opleidingsprogramma. De 
opleidingsverstrekker moet over passende 
technische voorzieningen beschikken om 
praktische opleidingen te verstrekken, 
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technische voorzieningen beschikken om 
praktische opleidingen te verstrekken, 
inclusief bepaalde laboratoriumapparatuur, 
of over overeenkomstige faciliteiten om 
praktische opleidingen te verstrekken. De 
opleidingsverstrekker moet naast de 
basisopleiding ook kortere opfriscursussen 
over actuele thema’s aanbieden, 
bijvoorbeeld over nieuwe technologieën, 
om installateurs de mogelijkheid te bieden 
levenslang te leren. De opleidingen mogen 
worden verstrekt door de fabrikant van de 
apparatuur of het systeem, of door een 
instelling of vereniging.

inclusief bepaalde laboratoriumapparatuur, 
of over overeenkomstige faciliteiten om 
praktische opleidingen te verstrekken. De 
opleidingsverstrekker moet naast de 
basisopleiding ook kortere opfriscursussen 
over actuele thema’s aanbieden, 
bijvoorbeeld over nieuwe technologieën, 
om installateurs de mogelijkheid te bieden 
levenslang te leren. De opleidingen mogen 
worden verstrekt door de fabrikant van de 
apparatuur of het systeem, of door een 
instelling of vereniging.

Or. en

Motivering

De benoeming van geaccrediteerde certificatieorganen door de lidstaten is makkelijk en zeer 
efficiënt, terwijl de eis dat elk opleidingscentrum wordt geaccrediteerd te veel 
bureaucratische rompslomp en kosten met zich mee zou brengen. Dit zou administratieve 
lasten veroorzaken die de ontwikkeling van de markten voor hernieuwbare energieën zou 
vertragen.

Amendement 1053
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 4 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Geaccrediteerde opleidingsprogramma’s 
worden aangeboden aan installateurs met 
werkervaring, die de volgende types 
opleiding hebben gevolgd of volgen:

4. Opleidingsprogramma’s worden 
aangeboden aan installateurs met 
werkervaring, die de volgende types 
opleiding hebben gevolgd of volgen:

Or. en

Motivering

De benoeming van geaccrediteerde certificatieorganen door de lidstaten is makkelijk en zeer 
efficiënt, terwijl de eis dat elk opleidingscentrum wordt geaccrediteerd te veel 
bureaucratische rompslomp en kosten met zich mee zou brengen. Dit zou administratieve 
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lasten veroorzaken die de ontwikkeling van de markten voor hernieuwbare energieën zou 
vertragen.

Amendement 1054
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 4 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het geval van installateurs van 
ondiepe geothermische installaties zijn de 
volgende opleidingen vereist:
boortechnicus of pijpenlegger met 
geologische basisvaardigheden;

Or. en

Amendement 1055
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 4 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het geval van installateurs van 
ondiepe geothermische installaties zijn de 
volgende opleidingen vereist:
boortechnicus of pijpenlegger met 
geologische basisvaardigheden;

Or. en

Motivering

De certificatiecriteria en -programma's moeten verschillend zijn voor installateurs van 
warmtepompen en ondiepe geothermische installaties, omdat zij bij verschillende 
beroepsorganisaties zijn aangesloten en dezelfde kwalificaties maar zelden in een en dezelfde 
persoon of onderneming aanwezig zijn. Er moeten specifieke criteria worden vastgesteld voor 
de certificatie van installateurs van ondiepe geothermische installaties.
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Amendement 1056
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 7 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van 
warmtepompen moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van 
warmtepompen, de geothermale situatie 
en de ondergrondtemperaturen in 
verschillende regio's, het vaststellen van 
de thermale geleiding van bodemlagen en 
rotsen, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, regelgeving 
betreffende het gebruik van geothermale 
grondstoffen, de haalbaarheid van het 
gebruik van warmtepompen in gebouwen 
en het bepalen van het meeste geschikte 
warmtepompsysteem, alsook kennis van de 
technische vereisten en de vereisten inzake 
veiligheid, luchtfiltering, aansluiting op de 
warmtebron en systeemontwerp. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen voor 
warmtepompen en van nationale en 
Europese wetten. De installateur moet 
aantonen dat hij over de volgende 
essentiële vaardigheden beschikt:

7. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van 
warmtepompen moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van 
warmtepompen, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, regelgeving 
betreffende het gebruik van geothermale 
grondstoffen, de haalbaarheid van het 
gebruik van warmtepompen in gebouwen 
en het bepalen van het meeste geschikte 
warmtepompsysteem, alsook kennis van de 
technische vereisten en de vereisten inzake 
veiligheid, luchtfiltering, aansluiting op de 
warmtebron en systeemontwerp. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen voor 
warmtepompen en van nationale en 
Europese wetten. De installateur moet 
aantonen dat hij over de volgende 
essentiële vaardigheden beschikt:

Or. en

Motivering

De certificatiecriteria en -programma's moeten verschillend zijn voor installateurs van 
warmtepompen en ondiepe geothermische installaties, omdat zij bij verschillende 
beroepsorganisaties zijn aangesloten en dezelfde kwalificaties maar zelden in een en dezelfde 
persoon of onderneming aanwezig zijn. Er moeten specifieke criteria worden vastgesteld voor 
de certificatie van installateurs van ondiepe geothermische installaties.
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Amendement 1057
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 7 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van 
warmtepompen moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van 
warmtepompen, de geothermale situatie 
en de ondergrondtemperaturen in 
verschillende regio's, het vaststellen van 
de thermale geleiding van bodemlagen en 
rotsen, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, regelgeving 
betreffende het gebruik van geothermale 
grondstoffen, de haalbaarheid van het 
gebruik van warmtepompen in gebouwen 
en het bepalen van het meeste geschikte 
warmtepompsysteem, alsook kennis van de 
technische vereisten en de vereisten inzake 
veiligheid, luchtfiltering, aansluiting op de 
warmtebron en systeemontwerp. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen voor 
warmtepompen en van nationale en 
Europese wetten. De installateur moet 
aantonen dat hij over de volgende 
essentiële vaardigheden beschikt:

7. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van 
warmtepompen moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van 
warmtepompen, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, de haalbaarheid van 
het gebruik van warmtepompen in 
gebouwen en het bepalen van het meeste 
geschikte warmtepompsysteem, alsook 
kennis van de technische vereisten en de 
vereisten inzake veiligheid, luchtfiltering, 
aansluiting op de warmtebron en 
systeemontwerp. De opleiding moet ook 
zorgen voor een goede kennis van alle 
Europese normen voor warmtepompen en 
van nationale en Europese wetten. De 
installateur moet aantonen dat hij over de 
volgende essentiële vaardigheden beschikt:

Or. en

Amendement 1058
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van ondiepe 
geothermische installaties moet ook 
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betrekking hebben op de geothermale 
situatie en de ondergrondtemperaturen in 
verschillende regio's, het vaststellen van 
de thermale geleiding van bodemlagen en 
rotsen, regelgeving betreffende het 
gebruik van geothermale grondstoffen, 
het bepalen van het meeste geschikte 
geothermische warmtepompsysteem, 
systeemontwerp, boortechnologie, 
plaatsing van warmtewisselaars in het 
boorgat, boorputaanleg, testen van de 
druk, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften en veiligheidseisen. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen voor 
ondiepe aardwarmte-installaties en van 
nationale en Europese wetten. De 
installateur moet aantonen dat hij over de 
volgende essentiële vaardigheden 
beschikt:
a) kennis van de geologische en 
geothermische parameters van de 
ondergrond  en de bepaling daarvan, 
benaming en identificatie van bodem- en 
rotssoorten, opstelling van 
boorgatverslagen me tinbegrip van 
lithologie, grondwater, enz.; basiskennis 
van geologie en hydrogeologie,
b) vertrouwdheid met de diverse boor- en 
graaftechnieken, keuze van de optimale 
boormethode, zorg voor de bescherming 
van het milieu (met name grondwater) bij 
boringen,
c) vermogen om warmtewisselaars in het 
boorgat te plaatsen, het gat op te vullen, 
de bodem te egaliseren of de ondergrond 
anderszins af te werken en om druktests 
uit te voeren; vaardigheid in het 
verbinden van plastic pijpen en andere 
verbindingsmethoden,
d) vermogen om grondwaterputten aan te 
leggen en de nodige buizen, pompen en 
controlesystemen te installeren,
e) vermogen om boorlocaties te 
documenteren, te identificeren en 
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tekenen.

Or. en

Motivering

De certificatiecriteria en -programma's moeten verschillend zijn voor installateurs van 
warmtepompen en ondiepe geothermische installaties, omdat zij bij verschillende 
beroepsorganisaties zijn aangesloten en dezelfde kwalificaties maar zelden in een en dezelfde 
persoon of onderneming aanwezig zijn. Er moeten specifieke criteria worden vastgesteld voor 
de certificatie van installateurs van ondiepe geothermische installaties.

Amendement 1059
Philippe Busquin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van ondiepe 
geothermische installaties moet ook 
betrekking hebben op de geothermale 
situatie en de ondergrondtemperaturen in 
verschillende regio's, het vaststellen van 
de thermale geleiding van bodemlagen en 
rotsen, regelgeving betreffende het 
gebruik van geothermale grondstoffen, 
het bepalen van het meeste geschikte 
geothermische warmtepompsysteem, 
systeemontwerp, boortechnologie, 
plaatsing van warmtewisselaars in het 
boorgat, boorputaanleg, testen van de 
druk, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften en veiligheidseisen. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen voor 
ondiepe aardwarmte-installaties en van 
nationale en Europese wetten. De 
installateur moet aantonen dat hij over de 
volgende essentiële vaardigheden 
beschikt:
a) kennis van de geologische en 
geothermische parameters van de 
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ondergrond  en de bepaling daarvan, 
benaming en identificatie van bodem- en 
rotssoorten, opstelling van 
boorgatverslagen met inbegrip van 
lithologie, grondwater, enz.; basiskennis 
van geologie en hydrogeologie,
b) vertrouwdheid met de diverse boor- en 
graaftechnieken, keuze van de optimale 
boormethode, zorg voor de bescherming 
van het milieu (met name grondwater) bij 
boringen,
c) vermogen om warmtewisselaars in het 
boorgat te plaatsen, het gat op te vullen, 
de bodem te egaliseren of de ondergrond 
anderszins af te werken en om druktests 
uit te voeren; vaardigheid in het 
verbinden van plastic pijpen en andere 
verbindingsmethoden,
d) vermogen om grondwaterputten aan te 
leggen en de nodige buizen, pompen en 
controlesystemen te installeren,
e) vermogen om boorlocaties te 
documenteren, te identificeren en 
tekenen.

Or. en

Motivering

Bijlage IV van de richtlijn, die de certificering van installateurs regelt, moet specifieke 
criteria bevatten voor de certificering van installateurs van ondiepe geothermische 
installaties. Hieronder moeten ook de verschillende categorieën beroepsbeoefenaars vallen 
die betrokken zijn bij het ontwerpen en plaatsen van systemen voor geothermische 
verwarming/koeling, zodat dezen de nodige kennis hebben om optimaal gebruik te kunnen 
maken van deze hernieuwbare energiebron. De richtsnoeren voor beroepsbeoefenaars die het 
voorstel voor een richtlijn geeft moeten ook betrekking hebben op de ontwikkeling van on-line 
informatiediensten betreffende het potentieel aan lokale aardwarmte.
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Amendement 1060
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De opleiding eindigt met een examen en 
het uitreiken van een certificaat. Het 
examen omvat een beoordeling van het 
praktische vermogen van de installateur 
om ketels of kachels op biomassa, 
warmtepompen of installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 
te installeren.

9. De opleiding eindigt met een examen en 
een certificeringsproces (overeenkomstig
EN ISO 17024). Het examen omvat een 
toetsing van de praktische vaardigheden.
Als onderdeel van de certificeringseisen 
dient de installateur het bewijs te leveren 
dat hij met succes ketels of kachels op 
biomassa, warmtepompsystemen of 
installaties voor fotovoltaïsche en solaire 
thermale energie heeft geïnstalleerd.

Or. en

Motivering

Bij een examen is moeilijk te toetsen of een installateur echt in staat is ter plaatse apparatuur 
te installeren. Wel kunnen praktische vaardigheden worden getoetst aan de hand van de 
identificatie van installatiefouten in bestaande installaties. Een praktijktoets moet dan ook 
onderdeel van het examen zijn. Om de installatievaardigheden te beoordelen moet de 
installateur dan stukken laten zien waaruit blijkt dat hij een aantal systemen echt heeft 
geïnstalleerd.

Amendement 1061
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De opleiding eindigt met een examen en 
het uitreiken van een certificaat. Het 
examen omvat een beoordeling van het
praktische vermogen van de installateur 
om ketels of kachels op biomassa, 
warmtepompen of installaties voor 
fotovoltaïsche en solaire thermale energie 

9. De opleiding eindigt met een examen en 
een certificeringsproces (overeenkomstig 
EN ISO 17024). Het examen omvat een 
toetsing van de praktische vaardigheden.
Als onderdeel van de certificeringseisen 
dient de installateur het bewijs te leveren 
dat hij met succes ketels of kachels op 
biomassa, warmtepompsystemen of 
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te installeren. installaties voor fotovoltaïsche en solaire 
thermale energie heeft geïnstalleerd.

Or. en

Motivering

Bij een examen is moeilijk te toetsen of een installateur echt in staat is ter plaatse apparatuur 
te installeren. Wel kunnen praktische vaardigheden worden getoetst aan de hand van de 
identificatie van installatiefouten in bestaande installaties. Een praktijktoets moet dan ook 
onderdeel van het examen zijn. Om de installatievaardigheden te beoordelen moet de 
installateur dan stukken laten zien waaruit blijkt dat hij een aantal systemen echt heeft 
geïnstalleerd.

Amendement 1062
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IV bis
Accreditering van opleidingsprogramma's 

en opleidingsverstrekkers
De in artikel 13, lid 3 bis (nieuw) bedoelde 
criteria luiden als volgt:
1. De accreditering van het 
opleidingsprogramma of de 
opleidingsverstrekker gebeurt door de 
lidstaat of de door de lidstaat aangeduide 
administratieve organen. Het 
accrediteringsorgaan ziet toe op de 
continuïteit en de regionale of nationale 
dekking van het door de 
opleidingsverstrekker aangeboden 
opleidingsprogramma. De 
opleidingsverstrekker moet over passende 
technische voorzieningen beschikken om 
praktische opleidingen te verstrekken, 
inclusief bepaalde 
laboratoriumapparatuur, of over 
overeenkomstige faciliteiten om 
praktische opleidingen te verstrekken. De 
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opleidingsverstrekker moet naast de 
basisopleiding ook kortere 
opfriscursussen over actuele thema’s 
aanbieden, bijvoorbeeld over nieuwe 
technologieën, om installateurs de 
mogelijkheid te bieden levenslang te 
leren. De opleidingen mogen worden 
verstrekt door de fabrikant van de 
apparatuur of het systeem, of door een 
instelling of vereniging.
2. Opleidingsprogramma's die aan de in 
bijlage IV bis (nieuw) vermelde criteria 
voldoen dienen, indien mogelijk, te 
worden opgenomen in het 
standaardcurriculum van installateurs.
3. Geaccrediteerde 
opleidingsprogramma’s worden met name 
aanbevolen aan installateurs met 
werkervaring, die de volgende types 
opleiding hebben gevolgd of volgen:
a) in het geval van installateurs van ketels 
en kachels op biomassa zijn de volgende 
opleidingen vereist: loodgieter, 
buizenfitter, verwarmingsingenieur of 
technicus van sanitaire, verwarmings- of 
koelingsapparatuur;
b) in het geval van installateurs van 
warmtepompen zijn de volgende 
opleidingen vereist: loodgieter of 
koelingsingenieur en basisvaardigheden 
elektriciteit en loodgieterij (buizen 
snijden, solderen, buizen verbinden, 
verlijmen van buisverbindingen, isoleren, 
fittings dichten, testen op lekken en 
installeren van verwarmings- of 
koelingssystemen);
c) in het geval van installateurs van 
ondiepe geothermische installaties zijn de 
volgende opleidingen vereist:
boortechnicus of pijpenlegger met 
geologische basisvaardigheden;
d) in het geval van installateurs van 
installaties voor fotovoltaïsche energie 
zijn de volgende opleidingen vereist:
elektricien, vaardigheden op het gebied 
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van elektriciteit en dakbedekking, met 
inbegrip van het vermogen kabels aan te 
sluiten, vertrouwdheid met de 
voornaamste dakbekledingsmaterialen;
e) in het geval van installateurs van 
installaties voor solaire thermale energie 
zijn de volgende opleidingen vereist:
loodgieter, vaardigheden op het gebied 
van loodgieterij en dakwerken, inclusief 
kennis van het solderen van 
buisverbindingen, het verlijmen van 
buisverbindingen, het dichten van fittings, 
het testen van loodgieterij op lekken, het 
aansluiten van bekabeling, en vertrouwd 
zijn met basismaterialen voor dakwerken 
en met methoden voor afvonken en 
dichten; of
f) een beroepsopleiding die de installateur 
de vaardigheden verschaft die 
overeenstemmen met een driejarige 
opleiding in de onder a), b), c), d) of e) 
vermelde vaardigheden en die bestaat uit 
theoretische en praktische cursussen.
4. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van ketels en 
kachels op biomassa moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van biomassa, 
de ecologische aspecten, brandstoffen op 
basis van biomassa, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften, brandbeveiliging, 
subsidies, verbrandingstechnieken, 
opstarttechnieken, optimale hydraulische 
oplossingen, vergelijking van kosten en 
baten en opstelling, installatie en 
onderhoud van ketels en kachels op 
biomassa. De opleiding moet ook zorgen 
voor een goede kennis van alle Europese 
normen voor biomassatechnieken en –
brandstoffen, zoals pellets, en van 
nationale en Europese wetten met 
betrekking tot biomassa.
5. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van 
warmtepompen moet ook betrekking 
hebben op de marktsituatie van 
warmtepompen, de haalbaarheid van het 
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gebruik van warmtepompen in gebouwen 
en het bepalen van het meeste geschikte 
warmtepompsysteem, alsook kennis van 
de technische vereisten en de vereisten 
inzake veiligheid, luchtfiltering, 
aansluiting op de warmtebron en 
systeemontwerp. De opleiding moet ook 
zorgen voor een goede kennis van alle 
Europese normen voor warmtepompen en 
van nationale en Europese wetten. De 
installateur moet aantonen dat hij over de 
volgende essentiële vaardigheden 
beschikt:
a) basiskennis van de fysische en 
operationele beginselen van een 
warmtepomp, met inbegrip van de 
kenmerken van de warmtepompcyclus:
het verband tussen de lage temperatuur 
van de warmteput, de hoge temperatuur 
van de warmtebron en de efficiëntie van 
het systeem, de vaststelling van de 
prestatiecoëfficiënt en het 
seizoensgebonden rendement;
b) kennis van de onderdelen van een 
warmtepompcyclus en hun functie, 
inclusief de compressor, expansieklep, 
verdamper, condensator, bevestigingen en 
fittings, smeerolie, koelvloeistof, en de 
mogelijkheden tot oververhitting en 
subkoeling en koeling met 
warmtepompen;
c) het vermogen om in typische 
installatiesituaties correct 
gedimensioneerde onderdelen te kiezen, 
inclusief het bepalen van de typische 
waarden voor de warmtebelasting van 
verschillende gebouwen en voor de 
productie van warm water op basis van 
energieverbruik, het bepalen van de 
capaciteit van de warmtepomp voor de 
warmtebelasting voor 
warmwaterproductie, voor de 
opslagmassa van het gebouw en voor de 
levering van onderbreekbare stroom; het 
bepalen van de buffertank en het volume 
en de integratie van een tweede 
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verwarmingssysteem.
6. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van installaties 
voor solaire thermale energie moet ook 
betrekking hebben op de marktsituatie 
van zonne-energieproducten, ecologische 
aspecten, onderdelen, kenmerken en de 
dimensionering van onderdelen, het 
bepalen van de warmtebehoefte, logistieke
aspecten, bouwvoorschriften, 
brandbescherming, subsidies, vergelijking 
van kosten en baten en het ontwerp, de 
installatie en het onderhoud van 
installaties voor solaire thermale energie.
De opleiding moet ook zorgen voor een 
goede kennis van alle Europese normen 
inzake deze technologie, en van 
certificaten zoals Solar Keymark en de 
daarmee verband houdende nationale en 
Europese wetgeving. De installateur moet 
aantonen dat hij over de volgende 
essentiële vaardigheden beschikt:
a) het vermogen om veilig te werken, met 
de juiste gereedschappen en apparatuur, 
om de veiligheidsvoorschriften en -
normen toe te passen en om te 
identificeren welke gevaren inzake 
loodgieterij, elektriciteit en andere 
gevaren gepaard gaan met zonne-
installaties;
b) het vermogen om systemen te 
identificeren en onderdelen die specifiek 
zijn voor actieve en passieve systemen, 
met inbegrip van het mechanisch 
ontwerp, en om de locatie, het 
systeemontwerp en de configuratie van de 
onderdelen te bepalen;
c) het vermogen om de juiste plaats, 
oriëntatie en hoek voor de installatie van 
zonnecollectoren te bepalen, rekening 
houdende met beschaduwing, 
toegankelijkheid voor zonlicht, structurele 
integriteit, geschiktheid van de installatie 
voor het gebouw of het klimaat, 
geschiktheid van verschillende 
installatiemethoden voor verschillende 
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daktypes en het evenwicht van de voor de 
installatie benodigde systeemapparatuur.
7. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van ondiepe 
geothermische installaties moet ook 
betrekking hebben op de geothermale 
situatie en de ondergrondtemperaturen in 
verschillende regio's, het vaststellen van 
de thermale geleiding van bodemlagen en 
rotsen, regelgeving betreffende het 
gebruik van geothermale grondstoffen, 
het bepalen van het meeste geschikte
geothermische warmtepompsysteem, 
systeemontwerp, boortechnologie, 
plaatsing van warmtewisselaars in het 
boorgat, boorputaanleg, testen van de 
druk, logistieke aspecten, 
bouwvoorschriften en veiligheidseisen. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen voor 
ondiepe aardwarmte-installaties en van 
nationale en Europese wetten. De 
installateur moet aantonen dat hij over de 
volgende essentiële vaardigheden 
beschikt:
a) kennis van de geologische en 
geothermische parameters van de 
ondergrond  en de bepaling daarvan, 
benaming en identificatie van bodem- en 
rotssoorten, opstelling van 
boorgatverslagen met inbegrip van 
lithologie, grondwater, enz.; basiskennis 
van geologie en hydrogeologie,
b) vertrouwdheid met de diverse boor- en 
graaftechnieken, keuze van de optimale 
boormethode, zorg voor de bescherming 
van het milieu (met name grondwater) bij 
boringen,
c) vermogen om warmtewisselaars in het 
boorgat te plaatsen, het gat op te vullen, 
de bodem te egaliseren of de ondergrond 
anderszins af te werken en om druktests 
uit te voeren; vaardigheid in het 
verbinden van plastic pijpen en andere 
verbindingsmethoden,
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d) vermogen om grondwaterputten aan te 
leggen en de nodige buizen, pompen en 
controlesystemen te installeren,
e) vermogen om boorlocaties te 
documenteren, te identificeren en 
tekenen.
8. Het theoretisch gedeelte van de 
opleiding tot installateur van installaties 
voor fotovoltaïsche energie moet ook 
betrekking hebben op de marktsituatie 
van zonne-energieproducten, ecologische 
aspecten, onderdelen, kenmerken en de 
dimensionering van onderdelen, logistieke 
aspecten, bouwvoorschriften, 
bescherming tegen brand en 
blikseminslag, subsidies, vergelijking van 
kosten en baten en het ontwerp, de 
installatie en het onderhoud van 
installaties voor fotovoltaïsche energie. De 
opleiding moet ook zorgen voor een goede 
kennis van alle Europese normen inzake 
deze technologie, en van certificaten en de 
daarmee verband houdende nationale en 
Europese wetgeving. De installateur moet 
aantonen dat hij over de volgende 
essentiële vaardigheden beschikt:
a) het vermogen om veilig te werken, met 
de juiste gereedschappen en apparatuur, 
om de veiligheidsvoorschriften en -
normen toe te passen en om te 
identificeren welke gevaren inzake 
elektriciteit en andere gevaren gepaard 
gaan met zonne-installaties;
b) het vermogen om systemen te 
identificeren en onderdelen die specifiek 
zijn voor actieve en passieve systemen, 
met inbegrip van het mechanisch 
ontwerp, en om de locatie, het 
systeemontwerp en de configuratie van de 
onderdelen te bepalen;
c) het vermogen om de juiste plaats, 
oriëntatie en hoek voor de installatie van 
installaties voor fotovoltaïsche energie te 
bepalen, rekening houdende met 
beschaduwing, toegankelijkheid voor 
zonlicht, structurele integriteit, 
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geschiktheid van de installatie voor het 
gebouw of het klimaat, geschiktheid van 
verschillende installatiemethoden voor 
verschillende daktypes en het evenwicht 
van de voor de installatie benodigde 
systeemapparatuur;
d) het vermogen om het ontwerp van de 
elektriciteitsinstallatie aan te passen, 
inclusief het vaststellen van 
ontwerpspanningen, het selecteren van de 
geschikte spanning en 
oppervlaktegeleiding van elk elektrisch 
circuit, het bepalen van de juiste grootte 
en de locatie van alle randapparatuur en 
subsystemen en het selecteren van een 
geschikt aansluitpunt.
e) het vermogen om met behulp van 
software-instrumenten de economische 
doelmatigheid van fotovoltaïsche 
systemen aan te tonen; het vermogen om 
met controlesystemen te werken, inclusief
het selecteren van meetapparatuur voor 
fotovoltaïsche systemen.

Or. en

(Dit amendement bevat tekst uit bijlage IV, paragrafen 3-10 van het Commissievoorstel)

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen "certificering" en "accreditering".

Amendement 1063
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en
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Motivering

Daar de FAME-grenswaarde geen relevante parameter is voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit, is er geen duidelijke reden om voorschriften vast te stellen voor FAME als 
onderdeel van de specificaties voor dieselbrandstof. CEN is het geëigende orgaan om 
technische eisen voor gerichte parameters als de FAME-grenswaarde vast te stellen. In plaats 
van nieuwe aparte soorten diesel te ontwikkelen (bijlagen V+VI) moeten de FAME-
grenswaarden worden herzien en naar boven bijgesteld binnen de bestaande CEN-
specificatie (EN590).

Amendement 1064
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V schrappen

Or. it

Motivering

De technische specificaties moeten worden opgenomen in de richtlijn inzake biobrandstoffen.

Amendement 1065
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V schrappen

Or. it

Motivering

De technische specificaties voor brandstoffen en biobrandstoffen vallen onder de bevoegdheid 
van het CEN en moeten dan ook worden vastgesteld door dit orgaan. In de 
brandstoffenrichtlijn moeten de parameters worden vermeld die relevant zijn voor het milieu 
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en ook de vereiste labelling voor brandstoffen die niet voldoen aan de normen CEN EN228 en 
EN590.

Amendement 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Daar de FAME-grenswaarde geen relevante parameter is voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit, is er geen duidelijke reden om voorschriften vast te stellen voor FAME als 
onderdeel van de specificaties voor dieselbrandstof. CEN is het geëigende orgaan om 
technische eisen voor gerichte parameters als de FAME-grenswaarde vast te stellen. In plaats 
van nieuwe aparte soorten diesel te ontwikkelen (bijlagen V+VI) moeten de FAME-
grenswaarden worden herzien en naar boven bijgesteld binnen de bestaande CEN-
specificatie (EN590).

Amendement 1067
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specificaties voor 7% biodiesel in diesel Specificaties voor 7% biodiesel in diesel 
(EN590)

Or. en

Motivering

Bijlage V moet specifiek betrekken hebben op de EU-norm voor conventionele diesel, die ook 
bepalend is voor de specificaties van biodieselmengsels die in de Gemeenschap worden 
gebruikt.
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Amendement 1068
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – kolom 1 – rij 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FAME-gehalte EN14078 FAME-gehalte - EN14214

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet worden vermeld dat de biodieselcomponent van mengsels moet voldoen 
aan de norm voor biodiesel EN14214 om te zorgen dat de kwaliteit geen probleem is. De 
verwijzing naar de norm EN14078 is niet terecht en moet dan ook worden geschrapt.

Amendement 1069
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – kolom 1 – rij 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stabiliteitsadditieven Stabiliteitsadditieven (op het zuivere 
FAME-gehalte)

Or. en

Motivering

Het BHT-gehalte van 1000 ppm dat in de ontwerprichtlijn wordt genoemd heeft betrekking op 
het zuivere FAME-gehalte, niet op het mengsel zelf. Bovendien is het type additieven dat in de 
bijlage wordt genoemd niet meer dan een aanbeveling, zodat het gebruik van andere, even 
werkzame additieven is toegestaan.
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Amendement 1070
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI schrappen

Or. it

Motivering

De technische specificaties voor brandstoffen en biobrandstoffen vallen onder de bevoegdheid 
van het CEN en moeten dan ook worden vastgesteld door dit orgaan. In de 
brandstoffenrichtlijn moeten de parameters worden vermeld die relevant zijn voor het milieu 
en ook de vereiste labelling voor brandstoffen die niet voldoen aan de normen CEN EN228 en 
EN590.

Amendement 1071
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI schrappen

Or. it

Motivering

De technische specificaties moeten worden opgenomen in de richtlijn inzake biobrandstoffen.
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Amendement 1072
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Daar de FAME-grenswaarde geen relevante parameter voor verbetering van de 
luchtkwaliteit is, bestaat er geen duidelijke reden om voorschriften vast te stellen voor FAME 
als onderdeel van de specificaties voor dieselbrandstof. Het CEN is het geëigende orgaan om 
technische eisen vast te stellen voor doelgerichte specificatieparameters als de FAME-
grenswaarde. In plaats van nieuwe, aparte soorten diesel te ontwikkelen (bijlagen V+VI), 
moeten de FAME-grenswaarden worden herzien en naar boven bijgesteld binnen de 
bestaande CEN-specificatie (EN590).

Amendement 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Daar de FAME-grenswaarde geen relevante parameter voor verbetering van de 
luchtkwaliteit is, bestaat er geen duidelijke reden om voorschriften vast te stellen voor FAME 
als onderdeel van de specificaties voor dieselbrandstof. Het CEN is het geëigende orgaan om 
technische eisen vast te stellen voor doelgerichte specificatieparameters als de FAME-
grenswaarde. In plaats van nieuwe, aparte soorten diesel te ontwikkelen (bijlagen V+VI), 
moeten de FAME-grenswaarden worden herzien en naar boven bijgesteld binnen de 
bestaande CEN-specificatie (EN590).
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Amendement 1074
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specificaties voor 10% biodiesel in diesel Specificaties voor 10% biodiesel in diesel 
(EN590)

Or. en

Motivering

Bijlage V moet specifiek betrekken hebben op de EU-norm voor conventionele diesel, die ook 
bepalend is voor de specificaties van biodieselmengsels die in de Gemeenschap worden 
gebruikt.

Amendement 1075
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – kolom 1 – rij 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FAME-gehalte EN14078 FAME-gehalte - EN14214

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet worden vermeld dat de biodieselcomponent van mengsels moet voldoen 
aan de norm voor biodiesel EN14214 om te zorgen dat de kwaliteit geen probleem is. De 
verwijzing naar de norm EN14078 is niet terecht en moet dan ook worden geschrapt.
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Amendement 1076
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – kolom 3 – rij 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0.2 Overeenkomstig de EN14214-norm

Or. en

Motivering

Het CEN beraadt zich nog over een passende drempelwaarde voor het fosforgehalte van 10% 
biodieselmengsels. Bijlage VI moet de industrie dan ook voldoende speelruimte laten, zodat 
zij zich kan aanpassen aan de uitkomst van de CEN-beraadslagingen.

Amendement 1077
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – kolom 3 – rij 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0.05 Schrappen

Or. en

Motivering

Als de eis wordt gesteld van een zuurgetal van 0,05 dan zou dat een nodeloze belasting 
vormen voor de productie van biodieselmengsels. Bovendien is dit al geregeld in de eisen 
inzake de oxidatiestabiliteit.
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Amendement 1078
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – kolom 3 – rij 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 Schrappen

Or. en

Motivering

De parameter voor het peroxidegehalte is niet relevant voor de vaststelling van specificaties 
voor biodieselmengsels.

Amendement 1079
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – kolom 3 – rij 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0.12 Schrappen

Or. en

Motivering

Als de eis wordt gesteld van een zuurgetalvariatie van 0,12 dan zou dat een nodeloze 
belasting vormen voor de productie van biodieselmengsels. Dit is al geregeld in de eisen 
inzake de oxidatiestabiliteit.

Amendement 1080
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – kolom 1 – rij 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stabiliteitsadditieven Stabiliteitsadditieven (op het zuivere 
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FAME-gehalte)

Or. en

Motivering

Het BHT-gehalte van 1000 ppm dat in de ontwerprichtlijn wordt genoemd heeft betrekking op 
het zuivere FAME-gehalte, niet op het mengsel zelf. Bovendien is het type additieven dat in de 
bijlage wordt genoemd niet meer dan een aanbeveling, zodat het gebruik van andere, even 
werkzame additieven is toegestaan

Amendement 1081
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VII deel A schrappen

Or. en

Motivering

Berekeningen van broeikasgassen moeten gebaseerd zijn op werkelijke waarden om innovatie 
voor het bereiken van de beste broeikasgasprestaties te stimuleren. Gedesaggregeerde 
waarden voor verschillende stappen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Amendement 1082
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VII deel B schrappen

Or. en
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Motivering

In het bijzonder voor de nieuwe generatie vloeibare brandstoffen uit biomassa moet de 
broeikasgasberekening gebaseerd zijn op werkelijke waarden om innovatie voor het bereiken 
van de beste broeikasgasprestaties te stimuleren. In de richtlijn standaardwaarden vastleggen 
voor producten die niet commercieel verkrijgbaar zijn is dubieus, beloont alleen slechte 
prestaties en kan de consumenten en het beleid ernstig misleiden.

Amendement 1083
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel B – rij 11 bis (nieuw)

Amendement

Fischer-Tropsch diesel uit duurzame turf 60% 60%

Or. en

Motivering

Duurzame turf kan worden omgezet in biobrandstof op een wijze die vergelijkbaar is met de 
productie van biobrandstoffen van de tweede generatie uit lignose-cellulosemateriaal zoals 
hout door middel van vergassing en het Fischer-Tropsch-proces. Afhankelijk van het soort 
turf en op basis van levenscyclusanalyse kan de reductie van broeikasgasemissies oplopen tot 
80%, met een gemiddelde reductie van 60%. De duurzaamheid van turf als uitgangsmateriaal 
kan worden gewaarborgd door certificering, zodat alleen gecertificeerde turf voor de 
productie van biodiesel wordt gebruikt.

Amendement 1084
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
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eee,
waarbij waarbij

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

eiluc = risicocoëfficiënt van specifieke 
biobrandstofgewassen die worden 
verbouwd in specifieke gebieden

ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en

eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden.

Or. en

Motivering

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat indirecte verandering van het grondgebruik 
de meest kritieke factor is bij de beantwoording van de vraag of biobrandstoffen al dan niet 
voordelen voor het milieu opleveren. Grootschalige productie van biobrandstoffen om 
biobrandstofdoelstellingen te bereiken kan ertoe leiden dat de teelt van andere 
landbouwgewassen zich verplaatst naar ecologisch kwetsbare gebieden zoals regenwouden. 
Om deze indirecte effecten op te nemen in de broeikasgasmethodologie moet rekening worden 
gehouden met een extra risicofactor.
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Amendement 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

waarbij waarbij
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

eiluc = risicocoëfficiënt van specifieke 
biobrandstofgewassen die worden 
verbouwd in specifieke gebieden
esca = emissiereducties door het vastleggen 
van koolstof in de bodem dankzij 
verbeterd landbouwbeheer

ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen
en vastleggen van koolstof;

eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en

eccu = emissiereducties door het afvangen 
en gebruiken van koolstof; en

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
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wordt geen rekening gehouden. wordt geen rekening gehouden.

Or. en

Motivering

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds vaker dat indirecte verandering van het 
grondgebruik (ook 'weglekken' of 'verdringing' genoemd) de meest kritieke factor is bij de 
beantwoording van de vraag of biobrandstoffen al dan niet voordelen voor het milieu 
opleveren. Grootschalige productie van biobrandstoffen om biobrandstofdoelstellingen te 
bereiken kan ertoe leiden dat de teelt van andere landbouwgewassen zich verplaatst naar 
ecologisch kwetsbare gebieden zoals regenwouden. Om deze indirecte effecten op te nemen in 
de broeikasgasmethodologie moet rekening worden gehouden met een extra risicofactor.

Amendement 1086
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee, waarbij

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
where

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

eiluc = op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen in koolstofvoorraden door 
indirecte wijzigingen van landgebruik;
esca = emissiereducties door het vastleggen 
van koolstof in de bodem dankzij 
verbeterd landbouwbeheer

ep = emissies ten gevolge van verwerkende ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
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activiteiten; activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;
eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden.

Or. en

Amendement 1087
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

waarbij waarbij
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de biobrandstof;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

ec = de emissies ten gevolge van het 
verbouwen van grondstoffen;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

ep = emissies ten gevolge van verwerkende ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
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activiteiten; activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en

eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden.

Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden.

Or. en

Motivering

Doel van deze richtlijn is het vaststellen van ecologische duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen en de verwijzing naar fossiele brandstoffen moet 
dan ook worden geschrapt. De emissie van het gebruik van biobrandstoffen is 0 en kan dus 
ook komen te vervallen.

Amendement 1088
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Broeikasgasemissies ten gevolge van 
brandstoffen (E) worden uitgedrukt in 
gram CO2-equivalent per MJ brandstof 
(gCO2eq/MJ).

2. Broeikasgasemissies ten gevolge van 
brandstoffen (E) worden uitgedrukt in 
gram CO2-equivalent per MJ brandstof 
(gCO2eq/MJ). De waarde voor eiluc is 40
gCO2eq/MJ voor alle biobrandstoffen uit 
grondstoffen die worden verbouwd op 
landbouwgrond. Deze waarde wordt 
regelmatig herzien op basis van de meest 
recente wetenschappelijke gegevens.

Or. en
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Motivering

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat indirecte verandering van het grondgebruik 
de meest kritieke factor is bij de beantwoording van de vraag of biobrandstoffen al dan niet 
voordelen voor het milieu opleveren. Grootschalige productie van biobrandstoffen om 
biobrandstofdoelstellingen te bereiken kan ertoe leiden dat de teelt van andere 
landbouwgewassen zich verplaatst naar ecologisch kwetsbare gebieden zoals regenwouden. 
Om deze indirecte effecten op te nemen in de broeikasgasmethodologie moet rekening worden 
gehouden met een extra risicofactor.

Amendement 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Broeikasgasemissies ten gevolge van 
brandstoffen (E) worden uitgedrukt in 
gram CO2-equivalent per MJ brandstof 
(gCO2eq/MJ).

2. Broeikasgasemissies ten gevolge van 
brandstoffen (E) worden uitgedrukt in 
gram CO2-equivalent per MJ brandstof 
(gCO2eq/MJ). De waarde voor eiluc is 40
gCO2eq/MJ voor alle biobrandstoffen uit 
grondstoffen die worden verbouwd op 
landbouwgrond. Deze waarde wordt 
regelmatig herzien op basis van de meest 
recente wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Motivering

Geschat wordt dat indirecte effecten neerkomen op extra emissies van 50% voor switchgrass 
(Panicum virgatum) dat in de VS wordt verbouwd op graanland tot 93% voor ethanol op 
maïsbasis. De toepassing van een standaardwaarde van 40 gCO2eq/MJ lijkt een correcte 
afspiegeling van deze indirecte effecten totdat nieuwe wetenschappelijke gegevens 
beschikbaar zijn.
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Amendement 1090
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij wijze van uitzondering op lid 2 
mogen voor vervoersbrandstoffen de 
waarden die berekend worden in termen 
van gCO2eq/MJ worden aangepast om 
rekening te houden met de verschillen 
tussen brandstoffen op het vlak van nuttig 
verricht werk. Dergelijke aanpassingen 
worden alleen gedaan wanneer de 
verschillen in nuttig verricht werk worden 
aangetoond.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hoe een brandstof uiteindelijk wordt gebruikt is geen vast gegeven. Hier worden twee dingen 
door elkaar gehaald, namelijk brandstoffen en voertuigen, wat kan leiden tot subjectieve 
aanspraken en dubbeltelling. Het moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheid ligt. 
Brandstofleveranciers zijn verantwoordelijk voor de emissies tussen veld en tank en 
autofabrikanten voor het brandstofverbruik van hun voertuigen.

Amendement 1091
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op de toepassing van lid 1 
wordt rekening gehouden met de 
broeikasgassen CO2, N2O en CH4. Met 
het oog op de berekening van de CO2-
equivalentie worden de volgende waarden 
toegekend aan deze gassen:

5. Met het oog op de toepassing van lid 1 
wordt rekening gehouden met de 
broeikasgassen CO2, N2O en CH4. Met 
het oog op de berekening van de CO2-
equivalentie worden overeenkomstig de 
IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, 2006 de 
volgende waarden toegekend aan deze 
gassen. Als referentie geldt het werkelijke 
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gebruik van het agrarische areaal in 
januari 2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Motivering

De methode voor de vaststelling van de N2O-emissies waarmee rekening wordt gehouden in 
de betrokken productieprocessen wordt niet vermeld noch een referentie daarvoor. Er moet 
een duidelijke en internationaal aanvaarde methodologie worden vastgesteld.

Amendement 1092
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Emissies door het verbouwen of 
ontginnen van grondstoffen, eec, komen 
onder meer vrij door het proces van 
ontginnen of verbouwen zelf, door het 
verzamelen van de grondstoffen, door afval 
en lekken en door de productie van 
chemische stoffen of producten die worden 
gebruikt voor het ontginnen of verbouwen.
Met het afvangen van CO2 bij het 
verbouwen van grondstoffen wordt geen 
rekening gehouden. Gecertificeerde 
broeikasgasbesparingen door het 
affakkelen in olieproductie-installaties 
overal ter wereld worden afgetrokken.
Ramingen van de emissies ten gevolge van 
verbouwing kunnen worden afgeleid uit het 
gebruik van gemiddelden voor kleinere 
geografische gebieden dan die welke 
gebruikt worden bij de berekening van de 
standaardwaarden, als een alternatief voor 
het gebruik van werkelijke waarden.

6. Emissies door het verbouwen van 
grondstoffen, ec, komen onder meer vrij 
door het proces van verbouwen zelf, door 
het verzamelen van de grondstoffen, door 
afval en lekken en door de productie van 
chemische stoffen of producten die worden 
gebruikt voor het verbouwen. Met het 
afvangen van CO2 bij het verbouwen van 
grondstoffen wordt geen rekening 
gehouden. Ramingen van de emissies ten 
gevolge van verbouwing kunnen worden 
afgeleid uit het gebruik van gemiddelden 
voor kleinere geografische gebieden dan 
die welke gebruikt worden bij de 
berekening van de standaardwaarden, als 
een alternatief voor het gebruik van 
werkelijke waarden.



AM\732231NL.doc 57/76 PE409.503v01-00

NL

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet betrekking hebben op biobrandstoffen en niet op fossiele brandstoffen. 
Affakkelen gebeurt niet bij biobrandstoffen.

Amendement 1093
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Emissies door het verbouwen of 
ontginnen van grondstoffen, eec, komen 
onder meer vrij door het proces van 
ontginnen of verbouwen zelf, door het 
verzamelen van de grondstoffen, door afval 
en lekken en door de productie van 
chemische stoffen of producten die worden 
gebruikt voor het ontginnen of verbouwen.  
Met het afvangen van CO2 bij het 
verbouwen van grondstoffen wordt geen 
rekening gehouden. Gecertificeerde 
broeikasgasbesparingen door het 
affakkelen in olieproductie-installaties 
overal ter wereld worden afgetrokken.  
Ramingen van de emissies ten gevolge van 
verbouwing kunnen worden afgeleid uit het 
gebruik van gemiddelden voor kleinere 
geografische gebieden dan die welke 
gebruikt worden bij de berekening van de 
standaardwaarden, als een alternatief voor 
het gebruik van werkelijke waarden.

6. Emissies door het verbouwen of 
ontginnen van grondstoffen, eec, komen 
onder meer vrij door het proces van 
ontginnen of verbouwen zelf, door het 
verzamelen van de grondstoffen, door afval 
en lekken en door de productie van 
chemische stoffen of producten die worden 
gebruikt voor het ontginnen of verbouwen.  
Met het afvangen van CO2 bij het 
verbouwen van grondstoffen wordt geen 
rekening gehouden. Gecertificeerde 
broeikasgasbesparingen door het 
affakkelen in olieproductie-installaties 
overal ter wereld worden afgetrokken.  
Ramingen van de emissies ten gevolge van 
verbouwing kunnen worden afgeleid uit het 
gebruik van gemiddelden die worden 
berekend aan de hand van door het 
Intergouvernementeel Panel inzake 
klimaatverandering (IPCC) verstrekte 
gegevens, met name ten aanzien van de 
emissie van N2O voor kleinere 
geografische gebieden dan die welke 
gebruikt worden bij de berekening van de 
standaardwaarden, als een alternatief voor 
het gebruik van werkelijke waarden.

Or. fr
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Motivering

Voor de reductie van broeikasgasemissies moeten strenge duurzaamheidscriteria worden 
gehanteerd, maar dat is alleen mogelijk als iedereen het eens is over de berekeningsmethode.  
Het IPCC heeft de beste specialisten op dit gebied en geniet dan ook een wereldnaam.   Het is 
daarom logisch uit te gaan van de IPPC-gegevens, die trouwens al worden gebruikt door 
Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Amendement 1094
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
wijzigingen in landgebruik, el, worden 
berekend door de totale emissies te delen 
door twintig jaar. Voor de berekening van 
deze emissies wordt de volgende regel 
toegepast:

7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
wijzigingen in landgebruik, el, worden 
berekend door de totale emissies te delen 
door tien jaar. Voor de berekening van 
deze emissies wordt de volgende regel 
toegepast:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 
1/20 x 1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 
1/10 x 1/P,

waarbij waarbij
el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door wijzigingen in 
landgebruik (gemeten als massa CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen);

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door wijzigingen in
landgebruik (gemeten als massa CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
transportbrandstoffen uit biomassa);

CSR = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het referentielandgebruik 
(gemeten als massa koolstof per 
landeenheid, inclusief bodem en vegetatie).  
Het referentielandgebruik is het 
landgebruik op het laatste van de volgende 
twee tijdstippen: januari 2008 of twintig 
jaar vóór het verkrijgen van de 
grondstoffen;

CSR = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het referentielandgebruik 
(gemeten als massa koolstof per 
landeenheid, inclusief boven- en 
ondergrondse biomassa, afval, bodems, 
dood houd en geoogste houtproducten, 
volgens de “2006 IPCC guidelines for 
national greenhouse gases inventories -
volume 4”). Het referentielandgebruik is 
het landgebruik in januari 2008;

CSA = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het werkelijke 

CSA = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het werkelijke 
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landgebruik (gemeten als massa koolstof 
per landeenheid, inclusief bodem en 
vegetatie);

landgebruik (gemeten als massa koolstof 
per landeenheid, inclusief boven- en 
ondergrondse biomassa, afval, bodems, 
dood houd en geoogste houtproducten, 
volgens de “2006 IPCC guidelines for 
national greenhouse gases inventories -
volume 4”);

MWCO2 = moleculair gewicht van CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = moleculair gewicht van CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = moleculair gewicht van koolstof = 
12,011 g/mol; en

MWC = moleculair gewicht van koolstof = 
12,011 g/mol; en

P = de productiviteit van het gewas (meten
als energie van de biobrandstof of andere 
biovloeistof per landeenheid per jaar).

P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als energie van de 
transportbrandstoffen en andere vloeibare 
brandstoffen uit biomassa per landeenheid 
per jaar).

Or. en

Motivering

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. De richtsnoeren van het Intergouvernementeel 
Panel inzake klimaatverandering (IPCC) uit 2006 over de wijze van documentatie van 
broeikasgasemissies geven de waarde van de koolstofvoorraad per landeenheid. Deze 
richtsnoeren worden door de lidstaten gebruikt op grond van het VN-raamverdrag inzake 
klimaatverandering.

Amendement 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
wijzigingen in landgebruik, el, worden 
berekend door de totale emissies te delen 
door twintig jaar. Voor de berekening van 
deze emissies wordt de volgende regel 
toegepast:

7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
wijzigingen in landgebruik, el, worden 
berekend door de totale emissies te delen 
door twintig jaar. Voor de berekening van 
deze emissies wordt de volgende regel 
toegepast:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],
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x 1/P,
waarbij waarbij

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door wijzigingen in 
landgebruik (gemeten als massa CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen);

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door wijzigingen in 
landgebruik (gemeten als massa CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen);

CSR = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het referentielandgebruik 
(gemeten als massa koolstof per 
landeenheid, inclusief bodem en vegetatie).  
Het referentielandgebruik is het 
landgebruik op het laatste van de volgende 
twee tijdstippen: januari 2008 of twintig 
jaar vóór het verkrijgen van de 
grondstoffen;

CSR = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het referentielandgebruik 
(gemeten als massa koolstof per 
landeenheid, inclusief bodem en vegetatie).  
Het referentielandgebruik is het 
landgebruik op het laatste van de volgende 
twee tijdstippen: januari 2008 of twintig 
jaar vóór het verkrijgen van de 
grondstoffen;

CSA = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het werkelijke 
landgebruik (gemeten als massa koolstof 
per landeenheid, inclusief bodem en 
vegetatie);

CSA = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het werkelijke 
landgebruik (gemeten als massa koolstof 
per landeenheid, inclusief bodem en 
vegetatie);

MWCO2 = moleculair gewicht van CO2 = 
44,010 g/mol;
MWC = moleculair gewicht van koolstof = 
12,011 g/mol; en
P = de productiviteit van het gewas (meten 
als energie van de biobrandstof of andere 
biovloeistof per landeenheid per jaar).

P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als energie van de biobrandstof 
of andere biovloeistof per landeenheid per 
jaar); en

eB = een bonus van [x] gCO2eq/MJ 
energie van de biobrandstof of andere 
biovloeistof als de biomassa is verkregen 
uit aangetast land dat weer in gebruik is 
genomen; d.w.z.. voormalige 
landbouwgrond die in januari 2008 
ongeschikt was voor agrarische productie 
(bijv. verzilt land en verlaten 
rubberplantages) en die vóór het herstel 
geen land was als bedoeld in artikel 15, lid 
3 of 4.

Or. en
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Amendement 1096
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 8 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Met het oog op de toepassing van lid 7 
kunnen de volgende waarden worden 
gebruikt voor CSR en CSA:

8. Met het oog op de toepassing van lid 7 
kunnen, behalve in het geval van 
veranderingen van het landgebruik 
volgens de definitie van artikel 15, lid 3 en 
4, de volgende waarden worden gebruikt 
voor CSR en CSA:

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat er rekening 
wordt gehouden met de schadelijke gevolgen van veranderingen van het landgebruik. De 
regeling leidt er echter toe dat permanente koolstofvoorraden (bijvoorbeeld in het 
regenwoud) op hetzelfde niveau worden geplaatst als de koolstofvoorraden in grond beplant 
met één- of meerjarige gewassen. Een voorkeursbehandeling voor biobrandstoffen uit 
grondstoffen die worden verbouwd in gebieden waar regenwoud is gekapt zou betekenen dat 
het kappen van regenwoud zal toenemen in plaats van afnemen. Alleen permanente 
koolstofvoorraden zouden moeten worden meegerekend.

Amendement 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Voor emissies door indirecte 
veranderingen in landgebruik ( eiluc) 
wordt de waarde 0 gebruikt wanneer de 
biobrandstof wordt geproduceerd uit 
grondstoffen voor de verwerving waarvan 
geen cultuur-, weide- of blijvend 
akkerland hoeft te worden gebruikt, 
waaronder begrepen afval. In alle andere 
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gevallen wordt voor eiluc de waarde 20g 
CO2/MJ gebruikt.

Or. en

Motivering

De waarden voor broeikasgasemissies als gevolg van indirecte veranderingen in landgebruik 
gelden voor elke productie op ander land dan marginaal, onvruchtbaar en braakland. De 
waarde van 20gCO2eg/MJ is laag vergeleken met de cijfers die het afgelopen jaar in 
verschillende schattingen zijn gepresenteerd. Gezien de grote onzekerheden in het beoordelen 
van de indirecte effecten van landgebruik en door de grote verscheidenheid aan waarden die 
zijn gepresenteerd, lijkt het echter verstandig om met een lage waarde te beginnen.

Amendement 1098
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Voor emissies door indirecte 
veranderingen in landgebruik ( eiluc) 
wordt de waarde 0 gebruikt wanneer de 
biobrandstof wordt geproduceerd uit 
grondstoffen voor de verwerving waarvan 
geen cultuur-, weide- of blijvend 
akkerland hoeft te worden gebruikt, 
waaronder begrepen afval. In alle andere 
gevallen wordt voor eiluc de waarde 120g 
CO2/MJ gebruikt.

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 zijn 
gebouwd op ongebruikte, marginale en aangetaste gronden waar de producenten een netto 
koolstofwinst als gevolg van de directe verandering van het landgebruik kunnen bewijzen. De 
waarde van 120gCO2eg/MJ komt overeen met recente wetenschappelijke bevindingen. Deze 
waarde is gebaseerd op de geschatte toename van de vraag in de EU en de VS alleen; Als 
andere delen van de wereld eenzelfde beleid zouden voeren, dan is het effect op de 
broeikasgasemissies groter.
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Amendement 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Er kan rekening worden gehouden 
met emissiereducties door het vastleggen 
van koolstof in de bodem dankzij 
verbeterd landbouwbeheer, esca, mits deze 
reducties niet al in aanmerking zijn 
genomen in el.

Or. en

Amendement 1100
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het berekenen van het verbruik aan 
elektriciteit die niet in de 
brandstofproductie-installatie is 
geproduceerd, wordt de intensiteit van de 
broeikasgasemissie ten gevolge van de 
productie en distributie van de elektriciteit 
geacht gelijk te zijn aan de gemiddelde 
intensiteit van de emissies ten gevolge van 
de productie en distributie van elektriciteit 
in een bepaald gebied. Bij wijze van 
uitzondering op deze regel:

Bij het berekenen van het verbruik aan 
elektriciteit die niet in de 
brandstofproductie-installatie is 
geproduceerd, wordt de intensiteit van de 
broeikasgasemissie ten gevolge van de 
productie en distributie van de elektriciteit 
geacht gelijk te zijn aan de gemiddelde 
intensiteit van de emissies ten gevolge van 
de productie en distributie van elektriciteit 
in de EU. Bij wijze van uitzondering op 
deze regel:

Or. en

Motivering

Daar de stroomnetten in de EU met elkaar verbonden zijn, is onmogelijk na te gaan waar de 
door de biobrandstofproductie-installatie verbruikte elektriciteit is opgewekt. Daarom kan 
beter worden uitgegaan van het gemiddelde elektriciteitsverbruik in de EU. Dit heeft het 
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voordeel dat biobrandstofproducenten op gelijke voorwaarden kunnen concurreren en 
biobrandstofinstallaties die efficiënt elektriciteit opwekken  (bijvoorbeeld door 
warmtekrachtkoppeling) niet worden ontmoedigd in een gebied waar de opwekking en 
verdeling van elektriciteit gebeurt met een relatief lage emissie van broeikasgassen.

Amendement 1101
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Met betrekking tot de emissiereductie 
door het afvangen en vastleggen van 
koolstof, eccs, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 die het directe gevolg 
is van de ontginning, het vervoer, de 
verwerking en de distributie van 
brandstof.

Schrappen

Or. en

Amendement 1102
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Met betrekking tot de emissiereductie 
door het afvangen en vastleggen van 
koolstof, eccs, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 die het directe gevolg 
is van de ontginning, het vervoer, de 
verwerking en de distributie van brandstof.

12. Met betrekking tot de emissiereductie 
door het afvangen en vastleggen van 
koolstof, eccs, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 die het directe gevolg 
is van het vervoer, de verwerking en de 
distributie van biobrandstof.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet betrekking hebben op biobrandstoffen en niet op fossiele brandstoffen.
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Amendement 1103
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Met betrekking tot de emissiereductie 
door het afvangen en vervangen van 
koolstof, eccr, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 waarvan de koolstof 
het gevolg is van biomassa en die gebruikt 
wordt om de in commerciële producten en 
diensten gebruikte CO2 uit fossiele 
brandstoffen te vervangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1104
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Met betrekking tot de emissiereductie 
door extra elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling, eee, wordt 
rekening gehouden met de extra 
elektriciteit van brandstofproductie-
installaties die gebruik maken van 
warmtekrachtkoppeling, behalve als de 
voor de warmtekrachtkoppeling gebruikte 
brandstoffen andere bijproducten zijn dan 
residuen van landbouwgewassen. Bij het 
berekenen van de extra elektriciteit wordt 
de omvang van de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geacht 
te volstaan om minstens de warmte te 
leveren die nodig is om de brandstof te 
produceren. De broeikasgasreductie ten 
gevolge van deze extra elektriciteit wordt 

14. Met betrekking tot de emissiereductie 
door extra elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling, eee, wordt 
rekening gehouden met de extra 
elektriciteit van brandstofproductie-
installaties die gebruik maken van 
warmtekrachtkoppeling, behalve als de 
voor de warmtekrachtkoppeling gebruikte 
brandstoffen andere bijproducten zijn dan 
residuen van landbouwgewassen met 
inbegrip van gedroogd graandestillaat 
(Distillers Dried Grains with Solubles -
DDGS).. Bij het berekenen van de extra 
elektriciteit wordt de omvang van de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geacht 
te volstaan om minstens de warmte te 
leveren die nodig is om de brandstof te 
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geacht gelijk te zijn aan de hoeveelheid 
broeikasgas die zou worden uitgestoten als 
een gelijke hoeveelheid elektriciteit werd 
opgewekt in een centrale die gebruik 
maakt van dezelfde brandstof als de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

produceren. De broeikasgasreductie ten 
gevolge van deze extra elektriciteit wordt 
geacht gelijk te zijn aan de hoeveelheid 
broeikasgas die zou worden uitgestoten 
door de gemiddelde specifieke emissie in 
de EU bij elektriciteitsopwekking, voor in 
de Gemeenschap geproduceerde 
elektriciteit, en de gemiddelde emissie bij 
elektriciteitsproductie in het land van 
productie, voor in niet-EU-landen 
geproduceerde elektriciteit.

Or. en

Motivering

Wij zijn van oordeel dat ook DDGS in aanmerking genomen moeten worden voor 
elektriciteitsopwekking, net zoals dat het geval is met bagasse van suikerriet.

Amendement 1105
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Met betrekking tot de emissiereductie 
door extra elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling, eee, wordt 
rekening gehouden met de extra 
elektriciteit van brandstofproductie-
installaties die gebruik maken van 
warmtekrachtkoppeling, behalve als de 
voor de warmtekrachtkoppeling gebruikte 
brandstoffen andere bijproducten zijn dan 
residuen van landbouwgewassen. Bij het 
berekenen van de extra elektriciteit wordt
de omvang van de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geacht 
te volstaan om minstens de warmte te 
leveren die nodig is om de brandstof te 
produceren. De broeikasgasreductie ten 
gevolge van deze extra elektriciteit wordt 
geacht gelijk te zijn aan de hoeveelheid 

14. Met betrekking tot de emissiereductie 
door extra elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling, eee, wordt 
rekening gehouden met de extra 
elektriciteit van brandstofproductie-
installaties die gebruik maken van 
warmtekrachtkoppeling, behalve als de 
voor de warmtekrachtkoppeling gebruikte 
brandstoffen andere bijproducten zijn dan 
residuen van landbouwgewassen. Bij het 
berekenen van de extra elektriciteit wordt 
de omvang van de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geacht 
te volstaan om minstens de warmte te 
leveren die nodig is om de brandstof te 
produceren. De broeikasgasreductie ten 
gevolge van deze extra elektriciteit wordt 
geacht gelijk te zijn aan de gemiddelde
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broeikasgas die zou worden uitgestoten als 
een gelijke hoeveelheid elektriciteit werd 
opgewekt in een centrale die gebruik 
maakt van dezelfde brandstof als de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

hoeveelheid broeikasgas die zou worden 
uitgestoten als een gelijke hoeveelheid 
elektriciteit werd opgewekt en verdeeld in 
de EU.

Or. en

Motivering

Als de broeikasgasreductie wordt gekoppeld aan de werkelijk verbruikte brandstof, wordt het 
voor producenten minder aantrekkelijk om brandstoffen met lage CO2-uitstoot te gebruiken. 
Het EU-gemiddelde is de referentie bij de invoer van elektriciteit en het is logisch dezelfde 
referentie te gebruiken voor uitvoer. De reductie die bereikt kan worden met de uitvoer van 
elektriciteit wordt kleiner als beperkingen worden opgelegd aan de omvang van 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Amendement 1106
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Als een proces voor de productie van 
brandstof niet alleen de brandstof waarvoor 
de emissies worden berekend oplevert, 
maar ook één of meer andere producten 
(bijproducten), worden de 
broeikasgasemissies verdeeld tussen de 
brandstof of het tussenproduct ervan en de 
bijproducten, in verhouding tot hun 
energie-inhoud (de calorische 
onderwaarde, in het geval van andere 
bijproducten dan elektriciteit).

15. Als een proces voor de productie van 
brandstof niet alleen de brandstof waarvoor 
de emissies worden berekend oplevert, 
maar ook één of meer andere producten 
(bijproducten), worden de 
broeikasgasemissies verdeeld tussen de 
brandstof of het tussenproduct ervan en de 
bijproducten, op basis van de 
substitutiemethode. De lidstaten leveren 
regelmatig herziene standaardwaarden 
voor typische bijproducten.

Or. en

Motivering

De broeikasgaswaarde van bijproducten moet de werkelijke marktwaarde of gebruikswaarde 
van de bijproducten weerspiegelen, niet alleen de energie-inhoud.
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Amendement 1107
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Als een proces voor de productie van 
brandstof niet alleen de brandstof waarvoor 
de emissies worden berekend oplevert, 
maar ook één of meer andere producten 
(bijproducten), worden de 
broeikasgasemissies verdeeld tussen de 
brandstof of het tussenproduct ervan en de 
bijproducten, in verhouding tot hun 
energie-inhoud (de calorische 
onderwaarde, in het geval van andere 
bijproducten dan elektriciteit).

15. Als een proces voor de productie van 
brandstof niet alleen de brandstof waarvoor 
de emissies worden berekend oplevert, 
maar ook één of meer andere producten 
(bijproducten), worden de 
broeikasgasemissies correct verdeeld 
tussen de brandstof of het tussenproduct 
ervan en de bijproducten, in verhouding tot 
hun energie-inhoud (in beginsel de 
calorische onderwaarde, in het geval van 
andere bijproducten dan elektriciteit).

Or. de

Motivering

Verdeling op basis van de energie-inhoud is in principe correct. In combinatie met de 
systeembeperkingen, die met aanzienlijke speelruimte kunnen worden geselecteerd, kan dit in 
afzonderlijke gevallen echter leiden tot een ernstige vertekening van de 
broeikasgasresultaten, aangezien de emissies van het systeem als geheel niet worden verdeeld 
volgens elk product op de manier waarop ze aan elk product zouden worden toegekend op een 
processpecifieke manier. In afzonderlijke gevallen, zoals natte en droge bierdraf, moet 
daarom een correcte verdeling mogelijk worden gemaakt.

Amendement 1108
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen, behalve residuen van 
landbouwproducten zoals stro, bagasse, 

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen. Bijproducten met een 
negatieve energie-inhoud worden met het 
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vliezen, kolven en notedoppen.
Bijproducten met een negatieve energie-
inhoud worden met het oog op deze 
berekening geacht een energie-inhoud nul 
te hebben.

oog op deze berekening geacht een 
energie-inhoud nul te hebben.

Or. en

Motivering

Residuen van landbouwproducten zoals stro zijn in de meeste landen agrarische 
nevenproducten die worden gebruikt als veevoer en als meststof. Aan deze bijproducten moet 
het evenredige deel van de broeikasgasemissies worden toegewezen volgens de methode van 
de energie-inhoud.

Amendement 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen, behalve residuen van 
landbouwproducten zoals stro, bagasse, 
vliezen, kolven en notedoppen.
Bijproducten met een negatieve energie-
inhoud worden met het oog op deze 
berekening geacht een energie-inhoud nul 
te hebben.

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen. Bijproducten met een 
negatieve energie-inhoud worden met het 
oog op deze berekening geacht een 
energie-inhoud nul te hebben.

Or. en
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Amendement 1110
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen, behalve residuen van 
landbouwproducten zoals stro, bagasse, 
vliezen, kolven en notedoppen. 
Bijproducten met een negatieve energie-
inhoud worden met het oog op deze 
berekening geacht een energie-inhoud nul 
te hebben.

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen, behalve residuen van 
landbouwproducten zoals stro, bagasse, 
vliezen, kolven en notedoppen. Als 
agrarische bijproducten in 
biobrandstoffen of andere biovloeistoffen  
worden verwerkt, worden ze 
overeenkomstig hun bijdrage in 
aanmerking genomen. Bijproducten met 
een negatieve energie-inhoud worden met 
het oog op deze berekening geacht een 
energie-inhoud nul te hebben.

Or. de

Motivering

Op de specifieke berekening van agrarische bijproducten moet uitdrukkelijk gewezen worden.

Amendement 1111
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 16 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afval, residuen van landbouwproducten, 
zoals stro, bagasse, vliezen, kolven en 
notedoppen, en residuen van andere 
verwerkende installaties dan 
biobrandstofinstallaties, die niet als voedsel 
of diervoeder kunnen worden gebruikt, 
worden geacht tijdens hun levenscyclus 
geen broeikasgasemissies te veroorzaken 

Afval en residuen van andere verwerkende 
installaties dan biobrandstofinstallaties, die 
niet als voedsel of diervoeder kunnen 
worden gebruikt, worden geacht tijdens 
hun levenscyclus geen broeikasgasemissies 
te veroorzaken tot het ogenblik dat ze 
worden verzameld.
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tot het ogenblik dat ze worden verzameld.

Or. en

Motivering

Residuen van landbouwproducten zoals stro zijn in de meeste landen agrarische 
nevenproducten die worden gebruikt als veevoer en als meststof. Aan deze bijproducten moet 
het evenredige deel van de broeikasgasemissies worden toegewezen volgens de methode van 
de energie-inhoud.

Amendement 1112
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 16 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afval, residuen van landbouwproducten, 
zoals stro, bagasse, vliezen, kolven en 
notedoppen, en residuen van andere 
verwerkende installaties dan 
brandstofinstallaties, die niet als voedsel 
of diervoeder kunnen worden gebruikt, 
worden geacht tijdens hun levenscyclus 
geen broeikasemissies te veroorzaken tot 
het ogenblik dat ze worden verzameld.

Afval, residuen van landbouwproducten, 
zoals stro, bagasse, vliezen, kolven en 
notedoppen, en residuen van andere 
verwerkende installaties die grotendeels 
uit onverteerbare componenten bestaan,
worden geacht tijdens hun levenscyclus 
geen broeikasemissies te veroorzaken tot 
het ogenblik dat ze worden verzameld.

Or. nl

Amendement 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Met het oog op de in punt 4 vermelde 
berekening wordt voor biobrandstoffen de 
laatste beschikbare gemiddelde werkelijke 
emissie van in de Gemeenschap verbruikte 
benzine en diesel, zoals gerapporteerd 

17. Met het oog op de in punt 4 vermelde 
berekening wordt voor biobrandstoffen de 
laatste beschikbare gemiddelde werkelijke 
emissie van het fossiele deel van in de 
Gemeenschap verbruikte benzine en diesel, 
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krachtens [Richtlijn 98/70/EG], gebruikt 
voor de vergelijking met fossiele brandstof 
(EF). Als deze gegevens niet beschikbaar 
zijn, wordt de waarde 83,8 gCO2eq/MJ
gebruikt.

zoals gerapporteerd krachtens [Richtlijn 
98/70/EG], gebruikt voor de vergelijking 
met fossiele brandstof (EF). Als deze 
gegevens niet beschikbaar zijn, wordt de 
waarde 90 g CO2eq/MJ gebruikt.

Or. en

Amendement 1114
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Met het oog op de in punt 4 vermelde 
berekening wordt voor biobrandstoffen de 
laatste beschikbare gemiddelde werkelijke 
emissie van in de Gemeenschap verbruikte 
benzine en diesel, zoals gerapporteerd 
krachtens [Richtlijn 98/70/EG], gebruikt 
voor de vergelijking met fossiele brandstof 
(EF). Als deze gegevens niet beschikbaar 
zijn, wordt de waarde 83,8 gCO2eq/MJ
gebruikt. 

17. Met het oog op de in punt 4 vermelde 
berekening wordt voor biobrandstoffen de 
laatste beschikbare werkelijke emissie van 
in de Gemeenschap verbruikte benzine en 
diesel, zoals gerapporteerd krachtens 
[Richtlijn 98/70/EG], gebruikt voor de 
vergelijking met fossiele brandstof (EF).
Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, 
wordt de waarde 91 gCO2eq/MJ gebruikt. 

Or. de

Motivering

De opgegeven waarde van 83,8 gCO2eq/MJ is niet te begrijpen als er geen informatie is over 
de methode waarmee de inputgegevens zijn bepaald. Als EU-gemiddelden als fossiele 
referenties worden genomen, dan wordt geen rekening gehouden met de aanzienlijke 
verschillen in broeikasgasemissies door verschillende soorten aardolie en/of niet-
conventionele bronnen zoals teerzanden. Dit doorkruist het doel om minder fossiele 
brandstoffen te gebruiken. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de verschillende 
broeikasgasemissies bij de productie van benzine en diesel.
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Amendement 1115
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – Deel C – lid 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Met het oog op de in punt 4 vermelde 
berekening wordt voor biobrandstoffen de 
laatste beschikbare gemiddelde werkelijke 
emissie van in de Gemeenschap verbruikte 
benzine en diesel, zoals gerapporteerd 
krachtens [Richtlijn 98/70/EG], gebruikt 
voor de vergelijking met fossiele brandstof 
(EF). Als deze gegevens niet beschikbaar 
zijn, wordt de waarde 83,8 gCO2eq/MJ 
gebruikt.

17. 17. Met het oog op de in punt 4 
vermelde berekening wordt voor 
transportbrandstoffen uit biomassa de 
laatste beschikbare gemiddelde werkelijke 
emissie van in de Gemeenschap verbruikte 
benzine en diesel, zoals gerapporteerd 
krachtens [Richtlijn 98/70/EG], gebruikt 
voor de vergelijking met fossiele brandstof 
(EF) of 83,8 gCO2eq/MJ als dat lager is.

Or. en

Amendement 1116
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – deel D – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. Gedesaggregeerde waarden voor 
biobrandstoffen en biovloeistoffen

D. Gedesaggregeerde waarden voor 
biobrandstoffen en biovloeistoffen*
* Bij de herberekening van standaardwaarden 
moet over de hele linie een consistente 
methodologie worden toegepast.

Or. en

Motivering

De standaardwaarden blijven gelijk aan de typische waarden, behalve voor "verwerking" 
waar een verhoging met 40% is toegepast. De reden daarvoor is niet duidelijk. In de hele 
keten moet een consistente methodologie voor de berekening van standaardwaarden uit 
typische waarden worden toegepast, zodat het hele scala van werkelijke prestaties in elk 
stadium van de keten wordt weerspiegeld. Dit moet onderdeel zijn van de opdracht van CEN 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1.
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Amendement 1117
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – deel E – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

E. Geraamde gedesaggregeerde waarden 
voor toekomstige biobrandstoffen en 
biovloeistoffen die in januari 2008 niet of 
in verwaarloosbare hoeveelheden op de 
markt zijn

E. Geraamde gedesaggregeerde waarden 
voor toekomstige biobrandstoffen en 
biovloeistoffen die in januari 2008 niet of 
in verwaarloosbare hoeveelheden op de 
markt zijn*
* Bij de herberekening van standaardwaarden 
moet over de hele linie een consistente 
methodologie worden toegepast.

Or. en

Motivering

De standaardwaarden blijven gelijk aan de typische waarden, behalve voor "verwerking" 
waar een verhoging met 40% is toegepast. De reden daarvoor is niet duidelijk. In de hele 
keten moet een consistente methodologie voor de berekening van standaardwaarden uit 
typische waarden worden toegepast, zodat het hele scala van werkelijke prestaties in elk 
stadium van de keten wordt weerspiegeld. Dit moet onderdeel zijn van de opdracht van CEN 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1.

Amendement 1118
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VII bis
Ten minste de volgende producten gelden 

als biobrandstoffen:
a) "bio-ethanol": ethanol onder post 2207 
10 00 van de gecombineerde 
nomenclatuur met een alcoholpercentage 
van ten minste 99% per volume, uit 
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biomassa en/of het biologisch afbreekbare 
gedeelte van afval, die op zijn minst 
voldoet aan de voorschriften van de 
Europese norm EN 15376, voor 
toepassingen als biobrandstof;
b) "biodiesel": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd methylester van 
plantaardige of dierlijke olie van 
dieselkwaliteit;
c) "biogas": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd brandstofgas dat 
gewonnen is uit biomassa en/of uit de 
biologisch afbreekbare afvalfractie en dat 
gezuiverd kan worden tot 
aardgaskwaliteit, of houtgas;
d) "biomethanol": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd methanol dat 
gewonnen is uit biomassa;
e) "biodimethylether": voor gebruik als 
biobrandstof bestemde dimethylether die 
gewonnen is uit biomassa;
f) "bio-ETBE (ethyl-tertiair-butylether)”: 
op basis van bio-ethanol geproduceerde 
ETBE. Het volumepercentage bio-ETBE 
dat als biobrandstof wordt gerekend, 
bedraagt 47%;
g) "bio-MTBE ( methyl-tertiair-
butylether)”: op basis van briomethanol 
geproduceerde brandstof. Het 
volumepercentage bio-MTBE dat als 
biobrandstof wordt gerekend, bedraagt 
36%;
h) "synthetische biobrandstoffen": 
synthetische koolwaterstoffen of mengsels 
van synthetische koolwaterstoffen die zijn 
gewonnen uit biomassa;
i) "biowaterstof": voor gebruik als 
biobrandstof bestemde waterstof die 
gewonnen is uit biomassa en/of uit de 
biologisch afbreekbare afvalfractie;
j) "onvermengde plantaardige olie": door 
persing, extractie of soortgelijke procédés 
uit oliehoudende planten gewonnen olie, 
natuurlijk of geraffineerd, doch chemisch 
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ongewijzigd, die verenigbaar is met het 
betreffende motortype en de 
emissievoorschriften daarvoor.

Or. de

Motivering

De definities die voortvloeien uit artikel 2 van Richtlijn 2003/30 moeten hierin worden 
opgenomen, om te zorgen voor continuïteit en juridische duidelijkheid. De definitie van bio-
ethanol dient aan de geldende nomenclatuur te worden aangepast.
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