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BEKNOPTE MOTIVERING

De klimaatverandering zal onvermijdelijk steeds meer schade veroorzaken aan de mensheid 
en de planeet, met de meest verwoestende gevolgen in de ontwikkelingslanden. Reductie van 
de broeikasgasemissies is een absolute noodzaak. De EU heeft zich er in 2007 toe verplicht 
haar emissies tegen 2020 te verminderen met op zijn minst 20 % ten opzichte van 1990. Een 
groot deel van deze reductie kan worden gerealiseerd door een intensiever gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. De doelstelling is bepaald dat tegen 2020 10 % van de energie 
die wordt verbruikt in de vervoersector, afkomstig moet zijn van hernieuwbare 
energiebronnen. Parallel hiermee is de doelstelling bepaald om de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus van brandstoffen tegen 2020 te verminderen met 6 %. Beide 
doelstellingen zijn bindend verklaard voor alle lidstaten.

In combinatie met subsidies hebben deze doelstellingen geleid tot een snelle toename van de 
productie en het gebruik van biobrandstoffen. Om diverse redenen lijkt deze toename nu meer 
een gevaar in te houden voor de ontwikkelingslanden dan een belofte.

In de eerste plaats zorgen biobrandstoffen voor een veel beperktere reductie van de 
broeikasgasemissies dan gehoopt. Een reden hiervoor is dat er koolstofvastleggingsreservoirs 
verloren gaan als bossen worden omgehakt om plaats te maken voor de productie van 
biomassa voor biobrandstoffen of voor gedelokaliseerde voedselproductie: emissies door een 
verandering in het grondgebruik (Land Use Change, LUC) of een indirecte verandering in het 
grondgebruik (Indirect Land Use Change, ILUC). Met ILUC-emissies wordt momenteel geen 
rekening gehouden wanneer de prestaties van biobrandstoffen op het gebied van 
broeikasgasemissies worden berekend voor de doelstellingen en de subsidies in de EU. Er 
komen ook emissies vrij bij de productie van meststoffen, de oogst van biomassa, de 
omvorming van biomassa tot biobrandstoffen en al het vervoer dat hiermee verband houdt. In 
het geval van biobrandstoffen betekent “hernieuwbaar” niet noodzakelijk milieu- en 
klimaatvriendelijk. De reden waarom het gebruik van biobrandstoffen wordt gestimuleerd, 
wordt soms volledig uit het oog verloren.

In de tweede plaats leidt de transformatie van voedselgewassen als maïs en tarwe tot 
brandstof tot een mindere beschikbaarheid van voedsel. Er is een voedsel-of-brandstof-
probleem en dit probleem wordt niet opgelost door biobrandstoffen te produceren op basis 
van niet voor voeding bestemde gewassen of geteeld hout. Bijna alle gebruikte biomassa is 
afkomstig van grond die eveneens kan worden gebruikt voor voedselproductie, dus de strijd 
gaat voort.

De dramatische voedselcrisis in 2008 en de ook nadien nog schommelende en veeleer hoge 
voedselprijzen hebben de aandacht op dit probleem gevestigd. Er wordt algemeen erkend dat 
het EU-beleid op het gebied van biobrandstoffen een rol speelt, maar de omvang ervan is erg 
omstreden. De Commissie is van mening dat de impact van de bevordering van 
biobrandstoffen door de EU op de voedselprijzen erg beperkt is1. Het beeld dat wordt 

                                               
1 SWD(2013)0102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report, blz. 22-24.
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geschetst in onderzoeksanalyses en in sommige verklaringen van grote internationale 
organisaties op dit gebied is minder geruststellend1.

In de derde plaats leidt de productie van biomassa voor biobrandstoffen soms niet alleen tot 
broeikasgasemissies via LUC en ILUC en concurrentie met de voedselproductie, maar 
eveneens tot een situatie waarin grondgebruiksrechten worden ontnomen aan mensen die 
van de grond in kwestie afhankelijk zijn voor hun bestaansmiddelen. Landbouwers in 
ontwikkelingslanden bezitten gewoonlijk geen eigendomsrecht voor de grond die zij 
verbouwen of waarop zij hun vee laten grazen. Akkoorden die buitenlandse bedrijven sluiten 
met staten die optreden als formeel eigenaar of met lokale leiders die andere belangen dienen 
dan die van de locale gemeenschappen, kunnen leiden tot landroof en tot de gedwongen 
verwijdering van armen van hun grond2.

Zogeheten marginale grond oefent in het algemeen weinig aantrekkingskracht uit op 
investeerders die willen beginnen met de productie van biomassa. Als deze grond voor de 
biomassaproductie wordt gebruikt, kunnen de bestaansmiddelen van de lokale bevolking toch 
nog zwaar getroffen worden. De plantages kunnen de schaarse watervoorraden opmaken en 
het gebruik van meststoffen op de plantages kan leiden tot ernstige vervuiling. Het sprokkelen 
van brandhout en het verzamelen van bouwmateriaal en planten voor voedsel of 
geneesmiddelen kan onmogelijk worden. Ecosysteemdiensten kunnen verloren gaan en 
ontbossing kan het lokale klimaat veranderen, terwijl zij ook bijdraagt tot de mondiale 
klimaatverandering.

Ngo’s melden dat er in Afrika bezuiden de Sahara sprake is van landroof op grote schaal; hun 
documentatie is afkomstig uit een databank genaamd Matrix3. De Commissie doet deze 
databank af als onbetrouwbaar, maar onderneemt weinig om meer inzicht te verwerven in de 
ontwikkelingen die gaande zijn.

De herziening van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen en de richtlijn brandstofkwaliteit 
moeten ervoor zorgen dat het EU-beleid inzake biobrandstoffen:

- de voedselveiligheid niet schaadt en het menselijk recht op voedsel juist ten volle 
eerbiedigt;

- niet leidt tot een vernietiging van de bestaansmiddelen van kwetsbare personen door 
het afnemen van grondgebruiksrechten of andere ontwikkelingen;

                                               
1 Zie bijvoorbeeld het onderzoek Production and use of biofuels in developing countries, dat is uitgevoerd in 
opdracht van het EP in 2009, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, 
IMF, OESO, UNCTAD, WVP, Wereldbank, WTO, IFPRI en de taskforce op hoog niveau voor de mondiale 
voedselzekerheidscrisis van de VN, 2 juni 2011 (in aanbeveling 6 op bladzijde 27 wordt aanbevolen de subsidies 
en bindende doelstellingen (“mandaten”) voor de productie en het verbruik van biobrandstoffen te schrappen), Q 
& A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? op de website van de speciale VN-rapporteur voor 
het recht op voedsel en ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on 
developing countries, maart 2013, blz. 5.
2 In het onderzoek Impact of EU bioenergy policy on developing countries, dat is uitgevoerd voor de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking van het EP in 2012, worden op bladzijde 10 Kameroen en Ghana genoemd als 
problematische landen in dit opzicht.
3 Zie bijvoorbeeld GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing 
communities and starving the planet, februari 2013.
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- alleen de ontwikkeling en het gebruik bevordert van biobrandstoffen die een 
belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgasemissies, waarbij aan de 
bovenstaande eisen wordt voldaan.

Voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking ligt het voor de hand zich te richten op de 
eerste twee punten. De amendementen in dit ontwerpadvies moeten bijdragen aan de 
bestrijding van het voedsel-of-brandstof-probleem en het probleem rond het afnemen van 
grondgebruiksrechten. De amendementen komen overeen met het standpunt dat het EP heeft 
ingenomen in resoluties over de onderwerpen in kwestie1. De prestaties van biobrandstoffen 
op het gebied van broeikasgasemissies zijn voor de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid van essentieel belang; in haar ontwerpverslag gaat zij 
hier uitvoerig op in.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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) Terugdringing van het 
energieverbruik in de vervoersector is een 
dwingende noodzaak, omdat een in de 
vorm van een percentage geformuleerd 
streefdoel voor energie uit hernieuwbare 
bronnen waarschijnlijk steeds moeilijker 
duurzaam te bereiken is als de totale 
vraag naar energie voor vervoer blijft 
toenemen. Gebruik van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen en 
bijmenging van biobrandstoffen met een 
ILUC van nul en een lage ILUC zijn 
andere methoden waarover de lidstaten 

                                               
1 Met name in Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0320, resolutie over het trefzekerder maken van het EU-
ontwikkelingsbeleid, 5 juli 2011, paragraaf 67; P7_TA(2011)0430, resolutie over de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame 
ontwikkeling (Rio+20), 29 september 2011, paragraaf 51 en 55, P7_TA(2012)0399, resolutie van het Europees 
Parlement over het verslag 2011 van de EU over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, 25 oktober 2012, 
paragraaf 74 en 77, en P7_TA(2012)0238, resolutie over samenwerking op het gebied van energiebeleid met 
partners buiten onze grenzen: een strategische benadering van gegarandeerde, duurzame en concurrerende 
energievoorziening, 12 juni 2012, paragraaf 86 en 87.
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beschikken om dit streefdoel te bereiken.

Motivering

De noodzaak van vermindering van het energieverbruik in de vervoersector en verhoging van 
de energie-efficiëntie in deze sector is al naar voren gehaald in de bestaande richtlijn 
hernieuwbare energie (RED). Dit amendement herhaalt dit en benadrukt het belang van het 
ontwikkelen van hernieuwbare elektriciteit en geavanceerde biobrandstoffen om de Unie en 
de lidstaten in staat te stellen de ecologische voetafdruk van de vervoersector te verkleinen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het licht van de doelstelling van de 
Unie om de uitstoot van broeikasgassen
verder terug te dringen en gezien de 
aanzienlijke bijdrage van in het 
wegvervoer gebruikte brandstoffen aan die 
uitstoot, wordt krachtens artikel 7 bis, lid 2, 
van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 
kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en 
tot wijziging van Richtlijn 93/12/EG van 
de brandstofleveranciers geëist dat zij vóór 
31 december 2020 de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie (de "broeikasgasintensiteit") uit 
brandstoffen die in de Unie worden 
gebruikt in wegvoertuigen, niet voor de 
weg bestemde mobiele machines, 
landbouwtrekkers, bosbouwmachines en 
pleziervaartuigen wanneer niet op zee met 
ten minste 6 % verminderen. Het 
bijmengen van biobrandstoffen is een van 
de middelen waarover de leveranciers van 
fossiele brandstoffen beschikken om de 
broeikasgasintensiteit van de geleverde 
fossiele brandstoffen te verminderen.

(2) In het licht van de doelstelling van de 
Unie om de uitstoot van broeikasgassen 
verder terug te dringen en gezien de 
aanzienlijke bijdrage van in het 
wegvervoer gebruikte brandstoffen aan die 
uitstoot, wordt krachtens artikel 7 bis, lid 2, 
van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 
kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en 
tot wijziging van Richtlijn 93/12/EG van 
de brandstofleveranciers geëist dat zij vóór 
31 december 2020 de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie (de "broeikasgasintensiteit") uit 
brandstoffen die in de Unie worden 
gebruikt in wegvoertuigen, niet voor de 
weg bestemde mobiele machines, 
landbouwtrekkers, bosbouwmachines en 
pleziervaartuigen wanneer niet op zee met 
ten minste 6 % verminderen. Het 
bijmengen van biobrandstoffen die leiden 
tot geen of weinig directe en indirecte 
broeikasgasemissies is een van de 
middelen waarover de leveranciers van 
fossiele brandstoffen beschikken om de 
broeikasgasintensiteit van de geleverde 
fossiele brandstoffen te verminderen.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het overgrote merendeel van de 
investeringen op grote schaal voor de 
verwerving van land wordt gedaan in 
ontwikkelingslanden. Dit geldt met name 
voor de landen in Afrika bezuiden de 
Sahara zijn, in het bijzonder voor de teelt 
van grondstoffen voor biobrandstoffen. 
Tussen 2009 en 2013 is naar schatting 
6 miljoen hectare land verworven door 
Europese bedrijven voor de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen voor de 
export. 

Amendement 4

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 

(5) Uitgaande Uitgaande van 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 zijn de 
emissies van broeikasgassen ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aanzienlijk en kunnen zij
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 
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voorzien. Om dergelijke emissies te 
verminderen moeten diverse 
gewasgroepen worden onderscheiden, 
zoals oliegewassen, granen, suikers en 
andere zetmeelgewassen.

voorzien. Derhalve moet rekening worden 
gehouden met indirecte veranderingen in 
landgebruik om ervoor te zorgen dat deze 
potentiële emissiebronnen geen afbreuk 
doen aan de doelstellingen van het EU-
beleid inzake hernieuwbare energie en de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Om de indirecte 
veranderingen in het landgebruik en de 
landroof te verminderen moet daarom
worden onderscheiden tussen enerzijds op 
grond geteelde energiegewassen
(oliegewassen, granen, suikers en andere 
zetmeelgewassen) en anderzijds 
biobrandstoffen die niet afkomstig zijn 
van op grond geteelde gewassen. 
Bovendien werkt een groter gebruik van 
biobrandstoffen geproduceerd uit 
voedselgewassen schommelingen in de 
voedselprijzen in de hand en kan dit zeer 
schadelijke sociale effecten hebben op het 
levensonderhoud alsook op het vermogen 
om de mensenrechten te waarborgen, 
zoals het recht op voedsel of op toegang 
tot land in arme lokale gemeenschappen 
in landen buiten de Europese Unie. Om 
dergelijke emissies en dergelijke 
schadelijke sociale effecten te 
verminderen moet in het bijzonder 
aandacht worden besteed aan 
vermindering van het geplande gebruik 
van op grond geteelde biobrandstoffen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De indirecte effecten op de 
veranderingen in landgebruik hebben 
behalve een ecologisch ook een sociaal 
karakter, doordat bijkomende druk 
ontstaat op het landgebruik, vooral in de 
ontwikkelingslanden, met negatieve 
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gevolgen voor de voedselveiligheid van de 
lokale bevolking, in het bijzonder 
vrouwen.

Amendement 6

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 
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.

(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, zonder
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 
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 
worden gebruikt die aan de 
duurzaamheidscriteria voldoen, die niet 
met de voedselproductie concurreren om 
land, water of andere hulpbronnen, die 
niet leiden tot geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en die
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leiden tot grote totale 
broeikasgasemissiereductie.

Amendement 7

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.

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, waarbij 
afvalmateriaal alleen wordt gebruikt voor 
energiedoeleinden volgens de 
afvalhiërarchie zoals bepaald in artikel 4 
van Richtlijn 2008/98/EG, die niet ook 
aanspraak maken op het gebruik van 
grond en water, zodat het recht op grond 
en voedsel wordt beschermd, en die niet 
leiden tot een vermindering van het 
organisch materiaal, met de daaruit 
volgende negatieve milieueffecten voor 
het lokale ecosysteem.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het gebruik van 
biomassahulpbronnen brengt aanzienlijke 
opportuniteitskosten met zich mee in 
verband met de aantasting of het verlies 
van ecosysteemdiensten. De lidstaten 
dienen geen subsidies te verstrekken of 
verplichtingen op te leggen met 
betrekking tot energiegebruik uit 
grondstoffen wanneer de verandering van 
het bestaande gebruik schadelijke 
gevolgen heeft voor grondrechten, 
voedselrechten, de biodiversiteit, de 
bodem of de algehele koolstofbalans. Het 
beleid moet tevens leiden tot een 
trapsgewijs gebruik van biomassa, met 
garanties om ervoor te zorgen dat 
hulpbronnen met een toepassing die een 
hoge toegevoegde waarde voor de 
samenleving heeft niet worden ingezet 
voor laagwaardig energiegebruik.

Amendement 9

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. Zonder 
beperking van het totale gebruik van 

(9) Om de negatieve effecten op 
grondrechten en grondspeculatie, 
voedselrechten en voedselprijzen, de 
biodiversiteit en de bodem evenals 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 en 
andere energiegewassen verkregen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa te 
beperken. 
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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 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat grotere 
moeilijkheden worden ondervonden dan 
verwacht om substantiële reducties van de 
broeikasgasemissies te realiseren door het 
gebruik van biobrandstoffen, alsmede met 
de zorgwekkende bewijzen van het feit dat 
de uitbreiding van de productie van 
biobrandstoffen schadelijk is voor de 
voedselveiligheid en voor de 
grondgebruiksrechten van kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de 
ontwikkelingslanden. De handhaving van 
de in Richtlijn 2009/28/EG bepaalde 10%-
doelstelling voor hernieuwbare 
energiebronnen moet bijgevolg afhangen 
van de vraag of substantiële reducties van 
de broeikasgasemissies kunnen worden 
gerealiseerd en of negatieve gevolgen voor 
de voedselveiligheid en de 
grondgebruiksrechten kunnen worden 
voorkomen. 

Motivering

De 10%-doelstelling mag niet strikt worden gehandhaafd, als zij niet op effectieve wijze 
bijdraagt tot een reductie van de broeikasgasemissies. Evenmin mag zij voorgaan op de 
voedselveiligheid en op de eerbiediging van de grondgebruiksrechten van kwetsbare 
personen.
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Amendement 11

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 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.

(11) Om te garanderen dat de 
doelstellingen van de Unie inzake 
broeikasgasemissiereductie en 
biobrandstoffen zinnig zijn en 
daadwerkelijk worden gehaald, moeten de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
aanmerking worden genomen bij de 
berekening van de broeikasgasreducties 
die noodzakelijk zijn overeenkomstig de 
duurzaamheidscriteria van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
Richtlijn 98/70/EG. De emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik moeten tevens worden 
meegeteld in het kader van de doelstelling 
van artikel 7 bis, lid 2, van Richtlijn 
98/70/EG, om de productie van 
biobrandstoffen met beperkte indirecte 
veranderingen in het landgebruik te 
stimuleren. Biobrandstoffen die worden 
geproduceerd met grondstoffen die niet tot 
extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld afvalstoffen en residuen, 
moeten overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen, mits zij aan adequate 
duurzaamheidsnormen voldoen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)



PE510.683v02-00 14/28 AD\941111NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Gebruik van land om 
grondstoffen voor biobrandstoffen te telen 
mag er niet toe leiden dat lokale en 
inheemse gemeenschappen worden 
verdreven en daarom moeten in de Unie 
en in derde landen speciale 
landbeschermingsmaatregelen worden 
vastgesteld, om te voorkomen dat deze 
situatie zich voordoet. Alleen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
waarvan de productie niet ten koste gaat 
van de rechten van lokale en inheemse 
gemeenschappen dienen als duurzaam te 
worden beschouwd.

Motivering

Er zijn duidelijke bewijzen dat biobrandstoffen nadelige sociale gevolgen hebben voor grond-
en voedselrechten, in het bijzonder voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Er moet worden 
voorkomen dat lokale en inheemse bevolkingsgroepen worden verdreven om plaats te maken 
voor biobrandstofplantages.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien de doelstellingen van deze 
richtlijn, namelijk een interne markt voor 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines tot stand te brengen en 
inachtneming van minimumniveaus van 
milieubescherming bij het gebruik van 
dergelijke brandstoffen te waarborgen, niet 
voldoende door de lidstaten zelf kunnen 
worden bereikt en derhalve beter op 
Unieniveau kunnen worden bereikt, kan de 
Unie maatregelen treffen in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

(15) De doelstellingen van deze richtlijn
zijn een interne markt voor brandstoffen 
voor de vervoersector tot stand te brengen 
en te waarborgen dat minimumniveaus
van milieubescherming in acht wordt 
genomen en dat negatieve gevolgen van 
de productie en het gebruik van dergelijke 
brandstoffen voor de voedselveiligheid en 
voor grondgebruiksrechten worden 
voorkomen.  Aangezien deze 
doelstellingen niet voldoende door de 
lidstaten zelf kunnen worden bereikt en 
derhalve beter op Unieniveau kunnen 
worden bereikt, kan de Unie maatregelen 
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artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
uiteengezette beginsel van evenredigheid 
gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

treffen in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
uiteengezette beginsel van evenredigheid 
gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Motivering

De omschrijving van de doelstellingen van de richtlijn moet worden aangepast, om ervoor te 
zorgen dat ook de amendementen op de richtlijn worden weerspiegeld.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Overheidsstimulansen voor 
biobrandstoffen leiden tot een sterke 
toename van de vraag op de 
grondstofmarkten, met aanzienlijke 
gevolgen voor de prijzen, zowel op de 
internationale markten als op de 
thuismarkten van landen die netto voedsel 
invoeren. Dit is een ernstig probleem, in 
het bijzonder voor armen, die een 
aanzienlijk deel van hun gezinsinkomen 
besteden aan voedsel. Van het EU-beleid 
inzake biobrandstoffen wordt gezegd dat 
het grootschalige industriële modellen 
van landbouwproductie bevoordeelt, die 
weinig voordelen lijken op te leveren voor 
de lokale bevolking.

Amendement 15

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



PE510.683v02-00 16/28 AD\941111NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in lid 2 wordt na letter c) de 
volgende alinea ingevoegd:
“De lidstaten zorgen ervoor dat het 
maximale aandeel van biobrandstoffen 
geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen of energiegewassen om het 
in de eerste alinea genoemde streefdoel te 
bereiken, niet meer dan 5 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020 bedraagt.”

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid wordt ingevoegd: 
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden van lid 1, 
mogen niet geproduceerd zijn op grond in 
de Unie of in derde landen ten aanzien 
waarvan de wettelijke of 
gebruiksrechtelijke grondrechten zijn 
aangevochten of geschonden of indien 
daarvoor geen vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming is gegeven 
met de medewerking van de 
vertegenwoordigende instanties van de 
lokale bevolking.”

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"5 ter. De biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden van lid 1 zijn 
niet gemaakt van afval, tenzij op 
onafhankelijke wijze is vastgesteld dat is 
voldaan aan de afvalhiërarchie, namelijk 
preventie, voorbereiding voor hergebruik 
en recycling vóór energieterugwinning, 
als uiteengezet in Richtlijn 2008/98/EG.”

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
"1. De broeikasgasemissies gedurende de 
hele levenscyclus als gevolg van 
biobrandstoffen worden voor de 
doeleinden van artikel 7 bis en 
artikel 7 ter, lid 2, als volgt berekend:
a) indien in deel A of B van bijlage IV een 
standaardwaarde voor 
broeikasgasemissiereducties met 
betrekking tot het productietraject is 
vastgesteld, indien de el-waarde voor deze 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa 
berekend overeenkomstig punt 7 van 
deel C van bijlage IV, gelijk is aan of 
lager is dan nul, en indien de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik gelijk 
zijn aan nul overeenkomstig deel B van 
bijlage V, wordt die standaardwaarde 
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gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in deel C van 
bijlage IV vastgestelde methode, wordt 
gebruikt, waarbij de in bijlage V 
opgenomen ramingen inzake emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik worden opgeteld;
c) er wordt een waarde gebruikt die wordt 
berekend als de som van de factoren van 
de formule in punt 1 van deel C van 
bijlage IV, waarbij gedesaggregeerde 
standaardwaarden in bijlage IV, deel D of 
E kunnen worden gebruikt voor een 
aantal factoren, en de werkelijke 
waarden, berekend volgens de methode 
van bijlage IV, deel C, voor alle andere 
factoren, waarbij de in bijlage V 
opgenomen ramingen inzake emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik worden opgeteld."

Motivering

Aanpassing van de berekeningsmethode om rekening te houden met de ILUC-ramingen 
overeenkomstig het voorstel voor een nieuwe bijlage V van de richtlijn brandstofkwaliteit.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 "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 

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

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) de eerste alinea wordt als volgt 
gewijzigd:
"Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in alle 
vormen van vervoer in 2020 minstens 10 % 
bedraagt van het eindverbruik van energie 
in het vervoer in die lidstaat, waarbij de 
lidstaat zowel bronnen vermijdt die geen 
substantiële reducties van de 
broeikasgasemissies opleveren als 
negatieve gevolgen voorkomt van de 
productie van biobrandstoffen voor de 
voedselveiligheid en voor de 
grondgebruiksrechten van kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de 
ontwikkelingslanden."

Motivering

Volgt uit de inhoud van diverse bovenstaande amendementen, in het bijzonder amendement 6.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d) "d) voor het berekenen van 
biobrandstoffen in de teller bedraagt het 
aandeel van energie uit biobrandstoffen 
geproduceerd uit granen en andere 

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

energiegewassen niet meer dan 5 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020."

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;

(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
bijlage IX genoemde grondstoffen, wordt 
geacht twee keer hun energie-inhoud te 
zijn, na voorafgaande wetenschappelijke 
beoordeling van de ecologische en sociale 
duurzaamheid ervan;

Motivering

De in bijlage IX genoemde grondstoffen moeten worden geacht twee keer hun energie-inhoud 
te zijn.

Amendement 23

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

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.

Materiaal dat opzettelijk is gewijzigd om 
te worden beschouwd als afval, valt niet
binnen de categorieën (i) tot en met (iii). 
De lidstaten zorgen ervoor dat, als fraude 
wordt vastgesteld, de grondstof of 
biobrandstof in kwestie niet wordt 
meegerekend voor het in artikel 3, lid 4, 
bedoelde streefcijfer en zij zorgen ervoor 
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dat adequate actie wordt ondernomen om 
verdere frauduleuze handelingen te 
voorkomen.

Motivering

Biobrandstoffen of grondstoffen die opzettelijk zijn gewijzigd om te profiteren van deze 
richtlijn, moeten alleszins buiten het toepassingsgebied zowel van de richtlijn hernieuwbare 
energie als van de richtlijn brandstofkwaliteit blijven.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 1 – derde alinea (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) aan het eind van lid 1 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Energie uit biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa geproduceerd uit granen en 
andere zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen of energiegewassen die in 
aanmerking worden genomen voor de 
doeleinden van de punten a), b) en c), 
bedraagt niet meer dan 5 %, het geraamde 
aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020."

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
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biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden van lid 1, 
onder a), b) en c), zijn niet gemaakt van 
afval, tenzij op onafhankelijke wijze is 
vastgesteld dat is voldaan aan de 
afvalhiërarchie, namelijk preventie, 
voorbereiding voor hergebruik en 
recycling vóór energieterugwinning, als 
uiteengezet in Richtlijn 2008/98/EG.”

Motivering

Op afval moet de afvalhiërarchie van artikel 4 van de kaderrichtlijn afval worden toegepast: 
preventie, voorbereiding voor hergebruik en recycling vóór energieterugwinning (bijv. voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa). Er moet worden voorzien in een onafhankelijke 
controle op de naleving hiervan.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het volgende lid wordt ingevoegd: 
"5 ter. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden van lid 1, 
onder a), b) en c), mogen niet 
geproduceerd zijn uit grondstoffen die 
afkomstig zijn van grond in de Unie of in 
derde landen ten aanzien waarvan de 
wettelijke of gebruiksrechtelijke 
grondrechten zijn aangevochten of 
geschonden of indien daarvoor geen vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming is gegeven met de 
medewerking van de relevante 
vertegenwoordigende instanties en na 
raadpleging van de betrokken 
gemeenschappen.”
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Motivering

Gezien de impact van de EU-richtlijn hernieuwbare energiebronnen op de grondrechten, in 
het bijzonder in landen buiten de EU, is het belangrijk te waarborgen dat deze rechten niet 
door de productie van biobrandstoffen voor de Europese markt worden geschonden.

Amendement 27

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

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 

"De Commissie besluit 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 toont 
aan dat leveringen van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 
3 tot en met 5 bis, en dat geen materiaal 
opzettelijk is gewijzigd om te vallen onder 
artikel 3, lid 4, onder e), punt i) tot en met 
iii). 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. The 
Commission may also recognise areas for 
the protection of rare, threatened or 
endangered ecosystems or species 
recognised by international agreements or 
included in lists drawn up by 
intergovernmental organisations or the 
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International Union for the Conservation of 
Nature."

International Union for the Conservation of 
Nature for the purposes of Article 17 (3)(b) 
(ii)."

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Met het oog op de toepassing van 
artikel 17, lid 2, wordt de
broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa als volgt berekend:
a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage V, 
en indien de el-waarde voor deze 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa 
berekend overeenkomstig punt 7 van 
deel C van bijlage V, gelijk is aan of lager 
is dan nul, en indien de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik nul zijn 
overeenkomstig deel B van bijlage VIII, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 
vastgestelde methode, wordt gebruikt, 
waarbij de in bijlage VIII vastgestelde 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik worden opgeteld;
c) er wordt een waarde gebruikt die wordt 
berekend als de som van de factoren van 
de formule in punt 1 van deel C van 
bijlage V, waarbij gedesaggregeerde 
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standaardwaarden in bijlage V, deel D of 
E, kunnen worden gebruikt voor een 
aantal factoren, en de werkelijke 
waarden, berekend volgens de methode 
van bijlage V, deel C, voor alle andere 
factoren, waarbij de in bijlage VIII 
opgenomen ramingen inzake emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik worden opgeteld."

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel A – toevoeging regel in tabel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een extra rij wordt toegevoegd aan de 
tabel in deel A. Geraamde emissies van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik
Grondstoffengroep: Non-food 
energiegewassen
Geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik (gCO2eq/MJ): 15

Motivering

Non-food energiegewassen kunnen bijdragen tot de indirecte veranderingen in het 
landgebruik (indirect land use change, ILUC), als zij worden geproduceerd op grond die 
werd gebruikt voor voedselproductie. In de effectbeoordeling (blz. 26) worden de gemiddelde 
ILUC-emissies voor deze andere grondstoffen waarvoor land wordt gebruikt, geraamd op 15 
gCO2/MJ.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2



PE510.683v02-00 26/28 AD\941111NL.doc

NL

Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel B – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
"emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el)" 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage IV, deel C, punt 7."

(b) grondstoffen waarvan de productie niet 
heeft plaatsgevonden op bouwland, land 
voor vaste gewassen of al dan niet 
onderhouden land uit enige andere IPCC-
categorie van landgebruik (bosland, 
grasland, wetland) dat voor de 
voedselproductie wordt gebruikt, zoals 
systemen van landbouw of bosbegrazing.

Motivering

Het is gerechtvaardigd geen ILUC-factor toe te kennen aan productievormen die een directe 
verandering in het landgebruik veroorzaken, maar er moet duidelijk worden bepaald dat 
directe en indirecte veranderingen in het landgebruik elkaar niet noodzakelijk in alle gevallen 
uitsluiten.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – punt 2
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel A – toevoeging regel in tabel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een extra rij wordt toegevoegd aan de 
tabel in deel A. Geraamde emissies van 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik
Grondstoffengroep: Non-food 
energiegewassen
Geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik (gCO2eq/MJ): 15
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Motivering

Non-food energiegewassen kunnen bijdragen tot de indirecte veranderingen in het 
landgebruik (indirect land use change, ILUC), als zij worden geproduceerd op grond die 
werd gebruikt voor voedselproductie. In de effectbeoordeling (blz. 26) worden de gemiddelde 
ILUC-emissies voor deze andere grondstoffen waarvoor land wordt gebruikt, geraamd op 15 
gCO2/MJ.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – punt 2
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage VIII – Deel B – punt b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 
gewassen. 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."

(b) grondstoffen waarvan de productie niet 
heeft plaatsgevonden op bouwland, land 
voor vaste gewassen of al dan niet 
onderhouden land uit enige andere IPCC-
categorie van landgebruik (bosland, 
grasland, wetland) dat voor de 
voedselproductie wordt gebruikt, zoals 
systemen van landbouw of bosbegrazing.

Motivering

Het is gerechtvaardigd geen ILUC-factor toe te kennen aan productievormen die een directe 
verandering in het landgebruik veroorzaken, maar er moet duidelijk worden bepaald dat 
directe en indirecte veranderingen in het landgebruik elkaar niet noodzakelijk in alle gevallen 
uitsluiten.
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