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AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De mondiale vraag naar 
landbouwgrondstoffen en de volatiele 
marktsituatie kan alleen het hoofd worden 
geboden door een stijging van de 
gewasopbrengsten. In de EU 12 wordt het 
volledige potentieel op het gebied van 
gewasopbrengsten en onbebouwd, maar 
bebouwbaar land nog niet benut.  De 
productie van biobrandstoffen uit 
akkerbouwgewassen in de Unie 
vermindert het proteïnetekort, stabiliseert 
de markt en vergroot de 
productiecapaciteit van de landbouw van 
de Unie. In de Unie houden ongeveer 
220 000 banen verband met het Europese 
gebruik van biobrandstoffen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De Commissie moet een bredere 
aanpak volgen op het gebied van ILUC en 
een passende bescherming van sociale en 
milieuaspecten bevorderen in derde 
landen die te maken krijgen met 
verandering in het landgebruik in 



AD\934268NL.doc 3/42 PE508.068v02-00

NL

bilateraal en multilateraal opzicht.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG 
zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld 
waaraan biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa moeten voldoen om in 
aanmerking te worden genomen voor het 
bereiken van de streefcijfers van de 
richtlijn en om recht te hebben op openbare 
ondersteuningsregelingen. Deze criteria 
omvatten eisen betreffende de minimale 
broeikasgasemissiereductie die door 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moet worden bereikt in vergelijking met 
fossiele brandstoffen. Er zijn identieke 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 ter van 
Richtlijn 98/70/EG.

(3) Bij artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG 
zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld 
waaraan biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa moeten voldoen om in 
aanmerking te worden genomen voor het 
bereiken van de streefcijfers van de 
richtlijn en om recht te hebben op openbare 
ondersteuningsregelingen. Deze criteria 
omvatten eisen betreffende de minimale 
broeikasgasemissiereductie die door 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moet worden bereikt in vergelijking met 
fossiele brandstoffen. Er zijn identieke
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 ter van 
Richtlijn 98/70/EG. Deze criteria moeten 
worden aangevuld met garanties om te 
zorgen voor cascadering van het gebruik 
en eerbiediging van de afvalhiërarchie.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer weiland of landbouwland dat 
voordien bestemd was voor de productie 
van voedingsmiddelen, diervoeder of 
vezels, wordt herbestemd voor de 
productie van biobrandstoffen, moet nog 
steeds worden voldaan aan de niet aan 
brandstoffen gerelateerde vraag, hetzij door 

(4) Wanneer weiland of landbouwland dat 
voordien bestemd was voor de productie 
van voedingsmiddelen, diervoeder of 
vezels, wordt herbestemd voor de 
productie van biobrandstoffen, moet nog 
steeds worden voldaan aan de niet aan 
brandstoffen gerelateerde vraag, hetzij door 
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intensifiëring van de huidige productie, 
hetzij door elders niet-landbouwland in 
productie te nemen. Wanneer dit laatste het 
geval is, is er sprake van indirecte 
verandering in het landgebruik en wanneer 
dit de conversie betreft van land dat veel 
koolstof vasthoudt, kan dit resulteren in 
aanzienlijke emissies van broeikasgassen. 
De Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG 
moeten daarom bepalingen bevatten om het 
aspect van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aan te pakken gezien het feit 
dat de huidige biobrandstoffen 
voornamelijk worden geproduceerd uit 
teelten die worden verbouwd op het 
bestaande landbouwareaal.

intensifiëring van de huidige productie, 
hetzij door elders niet-landbouwland in 
productie te nemen. Dit kan ofwel worden 
bereikt door een verhoging van de 
landbouwproductie ofwel door een hogere 
landbouwproductiviteit. Wanneer dit 
laatste het geval is, is er sprake van 
indirecte verandering in het landgebruik en 
wanneer dit de conversie betreft van land 
dat veel koolstof vasthoudt, kan dit 
resulteren in aanzienlijke emissies van 
broeikasgassen. De Richtlijnen 98/70/EG 
en 2009/28/EG moeten daarom bepalingen 
bevatten om het aspect van indirecte 
veranderingen in het landgebruik aan te 
pakken gezien het feit dat de huidige 
biobrandstoffen voornamelijk worden 
geproduceerd uit teelten die worden 
verbouwd op het bestaande 
landbouwareaal.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Bij de toepassing en interpretatie 
van deze richtlijn moet rekening worden 
gehouden met het feit dat indirecte 
verandering in het landgebruik, opgevat 
als een prijseffect dat veroorzaakt wordt 
door de groeiende vraag naar 
biobrandstoffen, in de praktijk niet 
precies genoeg is om de prognoses te 
formuleren die voor wetgeving 
noodzakelijk zijn. Daarmee moeten ook de 
wetgevers rekening houden die de regels 
vaststellen voor de handhaving van deze 
richtlijn.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is derhalve dienstig de lidstaten 
toestemming te geven om nationale 
certificeringssystemen uit te werken voor 
het meten en certificeren van biomassa 
die geen indirecte veranderingen in het 
landgebruik veroorzaakt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de door de lidstaten verstrekte 
ramingen betreffende de vraag naar 
biobrandstoffen en ramingen betreffende 
de emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik door de 
productie van verschillende grondstoffen 
voor biobrandstoffen wordt het 
waarschijnlijk geacht dat de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
aanzienlijk zijn en sommige of alle 
broeikasgasemissiereducties dankzij het 
gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet doen. Dit is een gevolg van het feit 
dat de volledige productie van 
biobrandstoffen in 2020 naar verwachting 
zal komen van teelten die groeien op land 
dat kan worden gebruikt om de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten 
te voorzien. Om dergelijke emissies te 
verminderen moeten diverse 
gewasgroepen worden onderscheiden, 
zoals oliegewassen, granen, suikers en 
andere zetmeelgewassen.

Schrappen
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Indien de Commissie het op basis 
van nadere gegevensverzameling, studies 
en doeltreffende modellering passend acht 
om de productie van biobrandstoffen uit 
bepaalde gewassen te beperken, kan een 
wijziging van de Richtlijnen 98/70/EG en 
2009/29/EG worden doorgevoerd. De 
doeltreffendheid van dergelijke 
modellering moet worden gestaafd met 
duidelijke wetenschappelijke en 
economische gegevens.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen en algen, leveren een grote 
broeikasgasemissiereductie op, met een 
laag risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten.
Het is daarom passend een grotere 
productie van dergelijke geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen aangezien 
die momenteel niet in grote hoeveelheid 
commercieel beschikbaar zijn, deels ten 
gevolge van de concurrentie voor 

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen en algen, leveren een grote 
broeikasgasemissiereductie op, met een 
laag risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten.
Het is daarom passend een grotere 
productie van dergelijke geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen aangezien 
die momenteel niet in grote hoeveelheid 
commercieel beschikbaar zijn.
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overheidsubsidies met gevestigde op 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd 
door in het bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde 10 %-streefcijfer voor 
biobrandstoffen een groter gewicht te 
geven aan geavanceerde boven 
conventionele biobrandstoffen. In deze 
context mogen in het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie 
uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het concurrentievermogen op lange 
termijn van de biogebaseerde industriële 
sectoren te waarborgen en overeenkomstig 
de mededeling van 2012 "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor 
Europa" en de Routekaart naar een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa, waarbij geïntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd, 
moeten versterkte initiatieven in het kader 
van Richtlijn 2009/28/EG zo worden 
opgezet dat de voorkeur wordt gegeven aan
grondstoffen voor biomassa die geen grote 
economische waarde hebben voor andere 
toepassingen dan biobrandstoffen.

(7) Om het concurrentievermogen en de 
investeringszekerheid op lange termijn van 
de biogebaseerde industriële sectoren te 
waarborgen en een stabiel 
regelgevingsklimaat te creëren voor 
bestaande en nieuwe investeringen,
overeenkomstig de mededeling van 2012
"Innovatie voor duurzame groei: een bio-
economie voor Europa" en de Routekaart 
naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
in Europa, waarbij geïntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd, 
moeten versterkte initiatieven in het kader 
van Richtlijn 2009/28/EG zo worden 
opgezet dat hulpbronnenefficiënt gebruik 
van grondstoffen voor biomassa wordt 
bevorderd en de voorkeur wordt gegeven 
aan biobrandstoffen van de tweede 
generatie. Engagement moet worden 
aangemoedigd door ervoor te zorgen dat 
de bepalingen van Richtlijn 2009/28/EG 
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behouden blijven in de jaren na 2020.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in nieuwe 
installaties geproduceerde biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa moet met ingang 
van 1 juli 2014 worden opgetrokken 
teneinde de totale broeikasgasbalans
daarvan te verbeteren en verdere 
investeringen in installaties met lage 
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
te ontmoedigen. Deze verhoging van de 
drempel zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede alinea.

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moet gelijk blijven aan de waarde waarin 
is voorzien in Richtlijn 2009/28/EG, 
omdat de bestaande bepalingen een 
verbeterde totale broeikasgasbalans
waarborgen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de overgang naar geavanceerde 
biobrandstoffen voor te bereiden en de
totale effecten van indirecte 
veranderingen in landgebruik in de 
periode tot 2020 te minimaliseren is het, 
zoals uiteengezet in deel A van 
bijlage VIII bij Richtlijn 2009/28/EG en 
deel A van bijlage V bij 
Richtlijn 98/70/EG, passend om de 
hoeveelheid uit voedselteelten verkregen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
kan worden meegeteld voor het bereiken 
van de bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde streefcijfers, te beperken. 

Schrappen
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Zonder beperking van het totale gebruik 
van dergelijke biobrandstoffen moet het 
aandeel van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, geproduceerd op basis van 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen, dat kan worden 
meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG worden beperkt tot 
het in 2011 gebruikte aandeel van 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 5 %-grens verhindert de 
lidstaten niet hun eigen traject te volgen 
teneinde te voldoen aan dit 
voorgeschreven aandeel van 
conventionele biobrandstoffen voor het 
bereiken van het 10 %-streefcijfer. 
Bijgevolg blijft de toegang tot de markt 
van biobrandstoffen geproduceerd in 
installaties die vóór eind 2013 
operationeel waren, volledig open. De 
onderhavige wijzigingsrichtlijn doet dus 
geen afbraak aan de gerechtigde 
verwachtingen van de exploitanten van 
dergelijke installaties.

Schrappen

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De geraamde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik moeten worden verwerkt in 

Schrappen
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de verslagen betreffende de 
broeikasgasemissies ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen 
overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG 
en 2009/28/EG. Biobrandstoffen die 
worden geproduceerd met grondstoffen 
die niet tot extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld afvalstoffen, moeten 
overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet de methodologie 
voor de raming van de emissiefactoren 
voor veranderingen in landgebruik, als 
opgenomen in de bijlagen VIII en V bij 
Richtlijn 2009/28/EG respectievelijk 
Richtlijn 98/70/EG, herzien om ze aan te 
passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Te dien 
einde en indien ondersteund door de 
meest recente wetenschappelijke gegevens 
moet de Commissie de mogelijkheid 
overwegen van een herziening van de 
voorgestelde gewasgroepspecifieke 
emissiefactoren voor indirecte 
veranderingen in het landgebruik en van 
de invoering van nog meer 
gedesaggregeerde factoren, inclusief extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen.

Schrappen
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om Richtlijn 2009/28/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de lijst van 
de grondstoffen voor biobrandstoffen die 
meermaals worden meegeteld voor het 
bereiken van het streefcijfer van artikel 3, 
lid 4, de energie-inhoud van 
transportbrandstoffen, de criteria en 
geografische grenzen ter bepaling van 
graslanden met hoge biodiversiteit, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik en de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
de duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen.

(19) Om Richtlijn 2009/28/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de energie-
inhoud van transportbrandstoffen, de 
criteria en geografische grenzen ter 
bepaling van graslanden met hoge 
biodiversiteit, de methodologie voor de 
berekening van de hoeveelheid biomassa 
die niet leidt tot emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en de methodologische beginselen en 
waarden die vereist zijn om na te gaan of in 
verband met biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa de duurzaamheidscriteria in acht 
zijn genomen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie moet een evaluatie 
maken van de doeltreffendheid van de bij 
deze richtlijn ingevoerde en op de best 
beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 

(20) De Commissie moet een evaluatie 
maken van de doeltreffendheid van de bij 
deze richtlijn ingevoerde en op de best 
beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
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deze effecten verder te minimaliseren, 
zoals de opname in de 
duurzaamheidsregeling van geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik per 1 januari 2021.

deze effecten verder te minimaliseren.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende lid 6 wordt ingevoerd: Schrappen
6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
van energie, inclusief de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage V.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 60 % voor biobrandstoffen en 

'2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 35 % (maar met 
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vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2014. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

broeikasgasemissies van niet meer dan 
54,47 gCO2eq/MJ).

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

Met ingang van 1 januari 2017 dient de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking wordt
genomen minstens 50 % te bedragen 
(maar met broeikasgasemissies van niet 
meer dan 41,9 gCO2eq/MJ). Met ingang 
van 1 januari 2018 dient deze 
broeikasgasemissiereductie minstens 60 % 
te bedragen (maar met 
broeikasgasemissies van niet meer dan 
33,52 gCO2eq/MJ) voor biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa die zijn 
geproduceerd in installaties die op of na 1 
januari 2017 met de productie zijn 
begonnen.

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 19, lid 1."

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 19, lid 1."

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 3 wordt de tweede alinea 
vervangen door het volgende:

Schrappen

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria en 
geografische grenzen om te bepalen welke 
graslanden vallen onder punt c) van de 
eerste alinea.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis. Lid 7, tweede alinea, eerste zin 
wordt als volgt gewijzigd:
"De Commissie brengt om de twee jaar 
aan het Europese Parlement en aan de 
Raad verslag uit over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof 
voor de sociale duurzaamheid in de Unie
en derde landen, en over de gevolgen 
van het biobrandstofbeleid van de Unie
voor de bijdrage aan de vermindering van 
het tekort aan plantaardige eiwitten in de 
Unie, de beschikbaarheid van 
levensmiddelen tegen een betaalbare 
prijs, met name voor de bevolking in de 
ontwikkelingslanden, en voor verdere 
ontwikkelingskwesties."

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de correctie van de geraamde 
typische en standaardwaarden van bijlage 
IV, delen B en E.

Schrappen
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'6. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage V, inclusief de de 
herziening van de voorgestelde waarden 
voor de indirecte verandering in het 
landgebruik per gewasgroep; de invoering 
van nieuwe waarden op een verder niveau 
van desaggregatie; de opname van extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen 
en, waar passend, de herziening van de 
categorieën waarbij aan biobrandstoffen 
een zero-emissie ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik is 
toegekend; en de vaststelling van factoren 
voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal."

Schrappen

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 

"7. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
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vooruitgang van bijlage IV, inclusief door 
de toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen en 
door wijziging van de in deel C 
neergelegde methoden."

vooruitgang van bijlage IV, inclusief door 
de toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen."

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'1. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van de in de bijlagen I, II en 
III bedoelde toegestane analysemethoden."

'1. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om uitvoeringshandelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van de in de bijlagen I, II en 
III bedoelde toegestane analysemethoden."

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5,
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea,
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1,
wordt verwezen, wordt verleend voor een
onbepaalde periode vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 quinquies, lid 5, artikel 7 
quinquies, lid 7, en artikel 8 bis, lid 3, 
wordt verwezen, wordt verleend voor een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5,
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7,
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1,
wordt verwezen, kan op gelijk welk 
moment door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Een 
dergelijk intrekkingsbesluit maakt een 
einde aan de in het desbetreffende besluit 
gespecificeerde bevoegdheidsdelegatie.
Het intrekkingsbesluit wordt van kracht op 
de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een daarin genoemde latere datum.
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5, artikel 7 
quinquies, lid 5, artikel 7 quinquies, lid 7,
en artikel 8 bis, lid 3, wordt verwezen, kan 
op gelijk welk moment door het Europees 
Parlement of door de Raad worden 
ingetrokken. Een dergelijk 
intrekkingsbesluit maakt een einde aan de 
in het desbetreffende besluit 
gespecificeerde bevoegdheidsdelegatie.
Het intrekkingsbesluit wordt van kracht op 
de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een daarin genoemde latere datum.
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea,
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1,
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 

5. Een overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 quinquies, lid 5, artikel 7 
quinquies, lid 7, en artikel 8 bis, lid 3, 
vastgestelde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
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Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 2 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 2 wordt het volgende 
ingelast:
"p bis) "biomassa zonder ILUC-risico": 
biomassa die voldoet aan een van de 
criteria in bijlage VIII."

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 2 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In artikel 2 wordt het volgende 
ingelast:
"p ter) "conventionele biobrandstof": een 
biobrandstof die bestaat uit plantaardige 
olie of een biobrandstof die is 
geproduceerd uit zetmeel (al dan niet 
afval), plantaardige olie (al dan niet 
afval), dierlijke vetten (al dan niet afval) 
of suiker."
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. In artikel 2 wordt het volgende 
ingelast:
"p quater) "geavanceerde biobrandstof": 
biobrandstof die gemeenlijk "biobrandstof 
van de tweede generatie" of "biobrandstof 
van de derde generatie" wordt genoemd 
en geen conventionele biobrandstof bevat. 
Biobrandstof die is geproduceerd uit het 
cellulosemateriaal dat vervat zit in 
conventionele gewassen of in de 
nevenproducten die ontstaan bij 
conventionele 
biobrandstofproductieprocessen, wordt 
geavanceerde biobrandstof genoemd."

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 1 wordt de volgende tweede 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"In het kader van het behalen van het in 
de eerste alinea bedoelde streefcijfer mag 
de gezamenlijke bijdragen van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen niet meer bedragen dan de 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
de maximumbijdrage als uiteengezet in 
artikel 3, lid 4, onder d)."
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 1 wordt de volgende alinea 2 
bis toegevoegd:
De bindende nationale streefcijfers en 
maatregelen voor het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen stroken met de 
beleidsmaatregelen op andere terreinen. 
Daarom wordt bij de berekening van het 
aandeel van biobrandstoffen dat wordt 
gevormd door biobrandstoffen die 
geproduceerd zijn uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen, het cijfer niet significant 
naar beneden bijgesteld."

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt -i (nieuw) en punt i
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) lid 4 wordt als volgt gewijzigd: c) lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 

(-i) de eerste zin komt als volgt te luiden:
“Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in alle 
vormen van vervoer in 2020 ten minste 
10 % bedraagt van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
die lidstaat;”

(i) in punt b) wordt de volgende zin (i) in punt b) wordt de volgende zin 
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toegevoegd: toegevoegd:
"Dit punt laat het bepaalde in artikel 17, 
lid 1, onder a) en artikel 3, lid 4, onder d), 
onverlet;"

"Dit punt laat het bepaalde in artikel 17, 
lid 1, onder a) en artikel 3, lid 4, onder d), 
onverlet;"

(ii) het volgende punt d) wordt toegevoegd: (ii) het volgende punt d) wordt toegevoegd:
"d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen niet 
meer dan 5 %, het geraamde aandeel 
ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020." 

"d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller:

(i) bedraagt het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit in 
bijlage IX opgenomen grondstoffen ten 
minste 2 % van het eindenergieverbruik in 
de vervoersector in 2020, en
(ii) bedraagt het aandeel van energie 
geproduceerd uit voedingsgewassen ten 
minste 8 % van het eindenergieverbruik."

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt i bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) punt c) wordt vervangen door:
"c) voor de berekening van de bijdrage 
van elektriciteit die is geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen en die wordt 
verbruikt in alle soorten elektrische 
voertuigen voor de toepassing van de 
punten a) en b), mogen de lidstaten kiezen 
voor het gebruik van het gemiddelde 
aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de Unie of het aandeel 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
in hun eigen land, gemeten twee jaar voor 
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het jaar in kwestie. Voorts wordt dit 
verbruik voor de berekening van de 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen die wordt verbruikt door 
elektrische wegvoertuigen, geacht 4 keer 
de energie-inhoud te zijn van de input van 
de elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen."

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het volgende punt d) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"d) "d) voor het berekenen van 
biobrandstoffen in de teller bedraagt het 
aandeel van energie uit biobrandstoffen 
geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen niet meer dan 5 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020."

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"De bijdrage gemaakt door:
(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
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in deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.
De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.
De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen. 

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) in lid 4 wordt het volgende punt d 
bis) ingevoegd:
"d bis) Het aandeel energie uit 
hernieuwbare energiebronnen wordt door 
de lidstaten in de jaren na 2020 ten minste 
op het niveau gehouden dat is vastgesteld 
in de eerste alinea."
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"De bijdrage gemaakt door:
(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de derde alinea wordt vervangen 
door:
"De Commissie doet [...] uiterlijk op 30 
juni 2014 een voorstel op grond 
waarvan, onder bepaalde voorwaarden, 
voor alle soorten elektrische voertuigen 
het volledige aandeel elektriciteit uit 
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hernieuwbare bronnen in aanmerking 
mag worden genomen."

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) de vierde alinea wordt vervangen 
door:
"De Commissie doet tevens [...] uiterlijk 
op 30 juni 2014 een voorstel voor een 
methode voor de berekening van de 
bijdrage van waterstof uit hernieuwbare 
bronnen in de totale brandstofmix."

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met
(iii) te doen vallen.

De Commissie stelt een procedure voor 
die de lidstaten volgen om erover te waken 
dat geen grondstoffen doelbewust worden 
gewijzigd om ze binnen de categorieën (i) 
tot en met (iii) te doen vallen.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 5 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van de energie-inhoud van 
transportbrandstoffen als gegeven in 
bijlage III."

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van de energie-inhoud van 
transportbrandstoffen als gegeven in 
bijlage III."

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 60 % voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2014. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

'2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 35 % (maar met 
broeikasgasemissies van niet meer dan 
54,47 gCO2eq/MJ).

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

Met ingang van 1 januari 2017 dient de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking wordt 
genomen minstens 50 % te bedragen 
(maar met broeikasgasemissies van niet 
meer dan 41,9 gCO2eq/MJ). Met ingang 
van 1 januari 2018 dient deze 
broeikasgasemissiereductie minstens 60 % 
te bedragen (maar met 
broeikasgasemissies van niet meer dan 
33,52 gCO2eq/MJ) voor biobrandstoffen 
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en vloeibare biomassa die zijn 
geproduceerd in installaties die op of na 1 
januari 2017 met de productie zijn 
begonnen.

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 19, lid 1."

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 19, lid 1."

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 3 wordt de tweede alinea 
vervangen door het volgende:

Schrappen

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van de energie-inhoud van 
transportbrandstoffen als gegeven in 
bijlage III.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:
"(...) Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden genoemd in 
lid 1, onder  a), b) en c), en die worden 
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verkregen uit in de Unie verbouwde 
landbouwgrondstoffen overeenkomstig de 
eisen en normen in de bepalingen van de
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, alsmede overeenkomstig de 
in Verordening (EG) nr. 73/2009 van de 
Raad van 19 januari 2009 gedefinieerde
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie, voldoen aan de in artikel 
17, leden 3 tot en met 5, opgenomen 
duurzaamheidscriteria."

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 7 – alinea 2 – eerste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Lid 7, tweede alinea, eerste zin 
wordt als volgt gewijzigd: 
"De Commissie brengt om de twee jaar 
aan het Europese Parlement en aan de 
Raad verslag uit over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof 
voor de sociale duurzaamheid in de Unie
en derde landen, en over de gevolgen 
van het biobrandstofbeleid van de Unie
voor de bijdrage aan de vermindering van 
het tekort aan plantaardige eiwitten in de 
Unie, de beschikbaarheid van 
levensmiddelen tegen een betaalbare 
prijs, met name voor de bevolking in de 
ontwikkelingslanden, en voor verdere 
ontwikkelingskwesties."
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan besluiten dat vrijwillige 
nationale of internationale systemen 
waarbij normen worden bepaald voor de 
productie van biomassaproducten, accurate 
gegevens bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 17, lid 2, of aantonen 
dat leveringen van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 
3 tot en met 5. De Commissie kan besluiten 
dat deze systemen accurate gegevens 
bevatten over de maatregelen die zijn 
genomen voor de instandhouding van 
gebieden die in kritieke situaties dienst 
doen als basisecosysteem (bijvoorbeeld als 
het gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), voor 
de bescherming van bodem, water en lucht, 
het herstel van aangetast land, het 
vermijden van overmatig watergebruik in 
gebieden waar water schaars is en over de 
in artikel 17, lid 7, tweede alinea, bedoelde 
elementen. Voor de toepassing van artikel 
17, lid 3, onder b), ii), kan de Commissie 
tevens gebieden voor de bescherming van 
zeldzame, kwetsbare of bedreigde 
ecosystemen of soorten erkennen die bij 
internationale overeenkomsten zijn erkend 
of die zijn opgenomen in lijsten van 
intergouvernementele organisaties of de 
International Union for the Conservation of 
Nature.

De Commissie kan besluiten dat, 
onverminderd artikel 21 bis, vrijwillige 
nationale of internationale systemen 
waarbij normen worden bepaald voor de 
productie van biomassaproducten, accurate 
gegevens bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 17, lid 2, of aantonen 
dat leveringen van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 
3 tot en met 5. De Commissie kan besluiten 
dat deze systemen accurate gegevens 
bevatten over de maatregelen die zijn 
genomen voor de instandhouding van 
gebieden die in kritieke situaties dienst 
doen als basisecosysteem (bijvoorbeeld als 
het gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), voor 
de bescherming van bodem, water en lucht, 
het herstel van aangetast land, het 
vermijden van overmatig watergebruik in 
gebieden waar water schaars is en over de 
in artikel 17, lid 7, tweede alinea, bedoelde 
elementen. Voor de toepassing van artikel 
17, lid 3, onder b), ii), kan de Commissie 
tevens gebieden voor de bescherming van 
zeldzame, kwetsbare of bedreigde 
ecosystemen of soorten erkennen die bij 
internationale overeenkomsten zijn erkend 
of die zijn opgenomen in lijsten van 
intergouvernementele organisaties of de 
International Union for the Conservation of 
Nature.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 2 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 5 wordt de laatste zin vervangen 
door:

Schrappen

"Te dien einde krijgt de Commissie de 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 25 ter."

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage VIII, inclusief de 
herziening van de voorgestelde waarden 
voor de indirecte verandering in het 
landgebruik per gewasgroep; de invoering 
van nieuwe waarden op een verder niveau 
van desaggregatie (d.w.z. op 
grondstoffenniveau); de opname, waar 
passend, van extra waarden wanneer 
nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen 
op de markt komen; en de vaststelling van 
factoren voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal."
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Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter d
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in lid 7 wordt de eerste alinea 
vervangen door het volgende:

Schrappen

‘7. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage V, inclusief door 
de toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen en 
door wijziging van de in deel C 
neergelegde methoden".

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Artikel 21 wordt geschrapt. 8. Artikel 21, lid 2, wordt geschrapt;

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
met nul ILUC-emissies
1. In de volgende gevallen worden de 
geraamde emissies van biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
a) conventionele biobrandstoffen tot de 
hoeveelheid die overeenkomt met ten 
hoogste 5 % van het eindenergieverbruik 
in de vervoerssector in 2020 en de 
daaropvolgende jaren;
b) conventionele biobrandstoffen die de 
hoeveelheid overschrijden die is 
vastgesteld in dit lid, onder a), als ze zijn 
geproduceerd uit biomassa zonder ILUC-
risico, zoals bedoeld in bijlage VIII;
c) geavanceerde biobrandstoffen.
2. Uiterlijk op 31 december 2014 stelt de 
Commissie richtsnoeren voor nationale 
regelingen voor de afgifte van certificaten 
voor biomassa zonder ILUC-risico aan de 
telers of producenten van dergelijke 
biomassa vast en maakt zij deze bekend. 
Uiterlijk op 31 december dient elke 
lidstaat zijn nationale regeling voor de 
afgifte van certificaten voor biomassa 
zonder ILUC-risico aan de telers of 
producenten van deze biomassa in bij de 
Commissie, die de nationale regelingen 
evalueert, met name wat de 
toereikendheid van de door de lidstaten 
geplande maatregelen betreft, gelet op het 
feit dat de certificaten in kwestie moeten 
worden opgenomen in vrijwillige, door de 
Commissie goedgekeurde 
duurzaamheidsprogramma's."
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. In artikel 22 wordt lid 2 vervangen door 
het volgende:

Schrappen

‘2. Bij het ramen van de netto 
broeikasgasemissiereducties door het 
gebruik van biobrandstoffen mag de 
lidstaat, met het oog op de opstelling van 
de in lid 1 vermelde verslagen, 
gebruikmaken van de in delen A en B van 
bijlage V vermelde typische waarden en 
voegt die lidstaat de in bijlage VIII 
gegeven ramingen voor de emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik toe."

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, wordt verleend 
voor een onbepaalde periode vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn].

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].
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Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen 
in het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa. Wanneer passend 
gaat dit verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte 
veranderingen in het landgebruik in de 
passende duurzaamheidscriteria die vanaf 
1 januari 2021 moeten worden gebruikt, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen 
waarvoor geen land wordt gebruikt en 
grondstoffen die geen voedsel zijn 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
van Richtlijn 2009/28/EG.

Schrappen

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 

Schrappen
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intern recht mede die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV - deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bijlage IV, deel C, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:
‘7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik, el, 
worden berekend door de totale emissies 
gelijkmatig te verdelen over 20 jaar. Voor 
de berekening van deze emissies wordt de 
volgende regel toegepast:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
waarin:
el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik 
(gemeten als massa (gram) CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen (megajoule));
CSR = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het 
referentielandgebruik (gemeten als massa 
(ton) koolstof per landeenheid, inclusief 
bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik 
op het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of 20 jaar vóór 
het verkrijgen van de grondstoffen;
CSA = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het werkelijke 
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landgebruik (gemeten als massa (ton) 
koolstof per landeenheid, inclusief bodem 
en vegetatie). Wanneer vorming van de 
koolstofvoorraad zich over een periode 
van meer dan één jaar uitstrekt, wordt de 
waarde voor CSA de geraamde voorraad 
per landeenheid na 20 jaar of wanneer 
het gewas tot volle wasdom komt, als dat 
eerder is; en
P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als de biobrandstofenergie per 
landeenheid per jaar)."
b) de punten 8 en 9 worden geschrapt.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) De volgende bijlage V wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage V

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bijlage V, deel C, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:
‘7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 



AD\934268NL.doc 37/42 PE508.068v02-00

NL

veranderingen in het landgebruik, el, 
worden berekend door de totale emissies 
gelijkmatig te verdelen over 20 jaar. Voor 
de berekening van deze emissies wordt de 
volgende regel toegepast:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
waarin:
el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik 
(gemeten als massa (gram) CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen (megajoule));
CSR = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het 
referentielandgebruik (gemeten als massa 
(ton) koolstof per landeenheid, inclusief 
bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik 
op het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of 20 jaar vóór 
het verkrijgen van de grondstoffen;
CSA = de koolstofvoorraad per 
landeenheid van het werkelijke 
landgebruik (gemeten als massa (ton) 
koolstof per landeenheid, inclusief bodem 
en vegetatie). Wanneer vorming van de 
koolstofvoorraad zich over een periode 
van meer dan één jaar uitstrekt, wordt de 
waarde voor CSA de geraamde voorraad 
per landeenheid na 20 jaar of wanneer 
het gewas tot volle wasdom komt, als dat 
eerder is; alsmede
P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als de energie van de 
biobrandstof of de vloeibare biomassa per 
landeenheid per jaar)."
b) de punten 8 en 9 worden geschrapt.
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst

(2) De volgende bijlage VIII wordt toegevoegd:

"Bijlage VIII
Deel A. Geraamde emissies van grondstoffen voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik

Gewassengroep Geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik (gCO2eq/MJ)

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen en vloeibare biomassa waarvan de geraamde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen en vloeibare biomassa die worden geproduceerd uitgaande van de 
volgende categorieën grondstoffen worden de geraamde emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik geacht nul te zijn:

a) grondstoffen die niet zijn opgenomen in deel A van deze bijlage.
b) grondstoffen waarvan de productie heeft geleid tot directe veranderingen in 

het landgebruik, d.w.z. een verandering in één van de volgende IPCC-
categorieën van landgebruik: bosland, grasland, wetland, bouwland, 
woongebieden of overig land, alsook bouwland voor vaste gewassen1. In een 
dergelijk geval moet een "emissiewaarde ten gevolge van directe verandering 
in het landgebruik (el)" worden berekend overeenkomstig bijlage V, deel C, 
punt 7."

________________________

1 Vaste gewassen worden gedefinieerd als meerjarige gewassen waarvan de stam gewoonlijk niet 
jaarlijks wordt geoogst, zoals hakhout met een korte omlooptijd en oliepalm; zie PB C 160 van 19 juni 2010, 
blz. 2).
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Amendement

Schrappen

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage VIII bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De volgende bijlage VIII bis wordt ingevoegd:

"A. Wordt beschouwd als biomassa zonder ILUC-risico, overeenkomstig de door de 
Commissie goedgekeurde procedures in het kader van een goedgekeurde nationale 
regeling:

1. biomassa die als tweede eenjarig gewas is verbouwd op grond die voordien niet voor 
het verbouwen van een tweede eenjarig gewas is gebruikt;

2. biomassa die het gevolg is van een toename van de opbrengst die uitsluitend het 
gevolg is van de vraag van de biobrandstoffenindustrie als beschreven in deel B van 
deze bijlage;

B. Analyse van de teeltintensivering

1. Biomassa kan met een nationale regeling worden gecertificeerd als biomassa zonder 
ILUC-risico in een hoeveelheid, voor elk type verbouwd gewas waarvoor 1 % of meer 
van het akkerland van de lidstaat in kwestie (of een derde land dat een nationale 
regeling wil indienen) is gebruikt, tot maximum de hoeveelheid waarmee de tonnage 
van het gewas in kwestie als bedoeld in deel B.4 het tonnage overschrijdt van het gewas 
in kwestie als bedoeld in deel B.3.

2. Voor elk type verbouwd gewas waarvoor in 2008 1 % of meer van het akkerland van 
de lidstaat in kwestie (of een derde land dat een nationale regeling wil indienen) is 
gebruikt, berekent de lidstaat de jaarlijkse toename van de opbrengst van het gewas op 
zijn grondgebied door de samengestelde opbrengst te berekenen aan de hand van een 
referentie voor het voortschrijdend driejaarsgemiddelde en een uiteindelijk 
voortschrijdend driejaarsgemiddelde.

a) De referentie voor het voortschrijdend driejaarsgemiddelde is het rekenkundige 
gemiddelde in tonnage per hectare van dat gewas in 1997, 1998 en 1999.
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b) Het uiteindelijk voortschrijdend driejaarsgemiddelde is het rekenkundige 
gemiddelde in tonnage per hectare van dat gewas in 2006, 2007 en 2008.

c) De impliciete jaarlijkse opbrengst is de toename van de opbrengst (uitgedrukt als 
percentage) die het gevolg zou zijn van de toename van de opbrengst van de referentie 
voor het voortschrijdend driejaarsgemiddelde tot het uiteindelijk voortschrijdend 
driejaarsgemiddelde gedurende negen jaar.  Als de uitkomst van deze berekening nul of 
negatief is, is de impliciete jaarlijkse opbrengst voor dat gewas nul.

3. Elke lidstaat (of een derde land dat een nationale regeling wil indienen) stelt een 
tabel op voor elk type verbouwd gewas waarvoor in 2008 1 % of meer van het akkerland 
van dat land is gebruikt waarin de opbrengst voor 2007 wordt aangenomen gelijk te zijn 
aan het uiteindelijk voortschrijdend driejaarsgemiddelde voor dat gewas en vervolgens 
worden de geschatte opbrengsten voor dat gewas berekend voor elk van de jaren van 
2008 tot en met 2020 door de opbrengst elk jaar met de impliciete jaarlijkse opbrengst 
voor dat gewas te verhogen. De lidstaat (of een derde land dat een nationale regeling wil 
indienen) vermenigvuldigt deze geschatte opbrengst met het huidige areaal van het 
akkerland dat wordt gebruikt voor het verbouwen van dat gewas in dat jaar.

4. De werkelijke opbrengst voor een gewas in elk jaar is gelijk aan de door de lidstaat 
(of een derde land dat een nationale regeling wil indienen) bepaalde uiteindelijke 
gemiddelde opbrengst per hectare voor een bepaald gewas op zijn grondgebied. De 
lidstaat (of een derde land dat een nationale regeling wil indienen) vermenigvuldigt 
deze werkelijke opbrengst met het huidige areaal van het akkerland dat wordt gebruikt 
voor het verbouwen van dat gewas in dat jaar."

________________________

1 Vaste gewassen worden gedefinieerd als meerjarige gewassen waarvan de stam 
gewoonlijk niet jaarlijks wordt geoogst, zoals hakhout met een korte omlooptijd en oliepalm 
als bedoeld in de Mededeling van de Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van 
de duurzaamheidsregeling van de EU voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa en over 
boekingsregels voor biobrandstoffen (2010/C 160/02).

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage IX
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