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Amendement 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

(1) Vanwege de negatieve gevolgen voor 
het klimaat ten gevolge van 
biobrandstoffen die met landbouwland 
concurreren, dient de verplichting van
artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2009/28/EG 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 
houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 
2003/30/EG te worden vervangen door 
een vereiste voor elke lidstaat om erop toe 
te zien dat het aandeel energie uit 
geavanceerde bronnen voor vervoer in alle 
vormen van vervoer in 2020 minstens 3 %
bedraagt van het eindverbruik van energie 
in het vervoer in die lidstaat. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
geavanceerde biobrandstoffen en 
hernieuwbare energie van niet-
biologische oorsprong.

Or. en

Amendement 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn (1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
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2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken,
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
tot dusver de belangrijkste methode, is het 
bijmengen van biobrandstoffen.

Or. it

Amendement 80
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen. Niettemin moet, gezien de 
nieuwe kennis van de kosten-batenratio 
van biobrandstoffen, de omvang van de 
ontwikkeling daarvan worden beperkt en 
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daarmee het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen dat tot 2020 moet 
worden geïntegreerd. Het is de taak van 
de Commissie om te beoordelen in 
hoeverre het noodzakelijk is voor 
aanvullende maatregelen te zorgen 
waarmee de doelstelling kan worden 
verwezenlijkt van 20 % energie uit 
hernieuwbare bronnen in het totale 
energieverbruik van de EU.

Or. fr

Amendement 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen. Naar verwachting blijft 
de Europese markt voor brandstoffen 
uiterst afhankelijk van de 
beschikbaarheid van dieselbrandstoffen, 
hetgeen de Europese markt een bijzonder 
karakter verleent: om deze grote mate van 
afhankelijkheid het hoofd te bieden, moet 
een grotere productie van geavanceerde 
biodiesel in de Europese Unie worden 
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gestimuleerd.

Or. fr

Motivering

Het Europees beleid ter bevordering van het bijmengen van biobrandstoffen dient in zijn 
doelstellingen rekening te houden met het bijzondere karakter van de Europese markt voor 
brandstoffen die een zeer hoge behoefte aan dieselbrandstoffen heeft. De raffinaderijen 
kunnen de toegenomen vraag naar diesel nauwelijks bijbenen en het Europese aanbod is 
structureel ontoereikend. Geavanceerde biodiesel vormt dus een oplossing om de invoer te 
beperken en de voorzieningszekerheid in de Europese Unie te vergroten.

Amendement 82
Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen. Wereldwijd groeit de 
vraag naar landbouwgrondstoffen en in 
de toekomst zal de marktvolatiliteit naar 
verwachting toenemen.

Or. en
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Amendement 83
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om een grotere 
broeikasgasemissiereductie te bereiken, 
moet het gebruik van biobrandstoffen ook 
in het luchtverkeer verder worden 
geïntensiveerd.

Or. de

Amendement 84
Elisabetta Gardini

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 

(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
streefcijfer van Richtlijn 2009/28/EG ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen om erop toe te 
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broeikasgasintensiteit van de geleverde 
fossiele brandstoffen te verminderen.

zien dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt 
van hun eindverbruik van energie in het 
vervoer, dient overeen te komen met 
artikel 7 bis, lid 2, van Richtlijn 98/70/EG 
om iedere vorm van verstoring van de 
markt te voorkomen. 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.

Or. en

Motivering

De EU dient haar inspanningen ter ontwikkeling van een consistent toekomstbeleid voor 
energie te intensiveren, waarbij verhoging van de energiezekerheid en het Europees 
concurrentievermogen gepaard gaan met een helder klimaatbeleid bestaande uit verlaging 
van de broeikasgasemissies en verbetering van de luchtkwaliteit in Europa. De streefcijfers 
voor biobrandstoffen opgenomen in zowel de richtlijn hernieuwbare energie als de richtlijn 
brandstofkwaliteit dienen overeen te komen en met elkaar te worden geharmoniseerd om 
iedere vorm van verstoring van de markt te voorkomen.

Amendement 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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[1] 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 
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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.

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 met weinig 
of geen broeikasgasemissies en andere 
brandstoffen afkomstig uit 
onontkoombaar afvalgas door middel van 
koolstofopvang en gebruik voor 
vervoersdoeleinden behoren tot de 
middelen waarover de leveranciers van 
fossiele brandstoffen beschikken om de 
broeikasgasintensiteit van de geleverde 
fossiele brandstoffen te verminderen. 
Teneinde de investeringszekerheid voor 
dergelijke geavanceerde brandstoffen 
voor vervoer te waarborgen, dient het 
streefcijfer voor 2020 gepaard te gaan met 
een bindend jaarlijks traject met als 
resultaat dat in 2025 de 
broeikasgasintensiteit van de in de Unie 
gebruikte brandstoffen met 10 % is 
verminderd.

Or. en

Amendement 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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 

(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 ter bescherming van land 
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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.

met een hoge biodiversiteit en land dat 
veel koolstof vasthoudt. Deze criteria 
omvatten tevens 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.

Or. en

Motivering

Er zijn al eisen die waarborgen dat het brandstofbeleid van de EU geen negatieve gevolgen 
zal hebben voor ecosystemen met veel koolstof en een hoge biodiversiteit. Er is ook een 
proces gaande om eisen op te stellen voor vaste biomassa. Om de rechtszekerheid en 
consistentie te waarborgen en aangezien grondstoffen ongeacht het uiteindelijke gebruik 
ervan gelijkwaardig dienen te worden behandeld, moeten de huidige duurzaamheidscriteria 
als afdoende worden beschouwd.

Amendement 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

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 

(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 
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overeenkomstig artikel 7 ter van 
Richtlijn 98/70/EG.

overeenkomstig artikel 7 ter van 
Richtlijn 98/70/EG. Deze eisen dienen te 
worden aangevuld met waarborgen die 
trapsgewijs gebruik en eerbiediging van 
de afvalhiërarchie verzekeren.

Or. en

Motivering

Een aantal bestaande toepassingen van grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen leidt 
ertoe dat het ingebedde koolstof in vaste vorm in het milieu achterblijft, of dat, indien het 
wordt herbestemd, de vraag naar fossiele of plantaardige oliën toeneemt. Er zijn waarborgen 
nodig om ervoor te zorgen dat afwijking van de huidige gebruiksmethoden niet leidt tot een 
negatieve totale koolstofbalans. Voor de uitbreiding van het gebruik van lignocellulosisch 
materiaal zijn waarborgen nodig om te voorkomen dat de huidige gebruikers ervan 
overstappen op hout van betere kwaliteit met als gevolg onttrekking uit andere sectoren of 
druk om op een niet-duurzame manier meer te oogsten.

Amendement 88
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Hoewel in Richtlijn 98/70/EG en 
Richtlijn 2009/28/EG de termen 
"biobrandstoffen en vloeibare biomassa" 
worden gebruikt, zijn de bepalingen van 
die richtlijnen, met inbegrip van de 
relevante duurzaamheidscriteria, van 
toepassing op alle hernieuwbare 
brandstoffen, zoals omschreven in deze 
richtlijnen.

Or. fr

Amendement 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om zekerheid te bieden aan 
investeringen is in Richtlijn 2009/28/EG 
en in Richtlijn 98/70/EG vastgelegd dat 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van indirecte veranderingen in 
landgebruik op de emissie van 
broeikasgassen en dat er passende 
maatregelen moeten worden getroffen om 
dit effect te ondervangen.

Or. en

Amendement 90
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De bevordering van de productie 
van biobrandstoffen aan de hand van 
stimulansen heeft niet alleen in de Unie, 
maar ook in derde landen geleid tot een 
toename van de productie van 
biobrandstoffen. Hoewel de gegevens met 
betrekking tot de exacte hoeveelheid land 
die gebruikt wordt en herbestemd is voor 
de productie van biobrandstoffen in derde 
landen, uiteenlopen, blijkt uit een aantal 
verslagen dat Europese ondernemingen 
tussen 2009 en 2013 alleen al in Afrika 
6 miljoen hectare aan land exploiteerden 
voor de productie van biobrandstoffen. In 
een nota uit april 2013 benadrukte de 
speciale rapporteur van de VN voor het 
recht op voedsel hoe schadelijk het EU-
biobrandstoffenbeleid is voor het recht op 
voedsel, land en water. Om deze 
schadelijke effecten te bestrijden dient de 
Commissie voor te stellen de in artikel 17 
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van Richtlijn 2009/98/EG en artikel 7 ter 
van Richtlijn 98/70/EG vastgestelde 
duurzaamheidscriteria te wijzigen en 
versterken.

Or. en

Amendement 91
Erik Bánki

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 
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.

(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 
intensifiëring van de huidige productie, 
hetzij door in elders niet-landbouwland in 
productie te nemen. In het eerste geval 
leidt de overtollige afzet door de 
producenten van biobrandstoffen 
mogelijk tot hogere opbrengsten, zoals 
wordt erkend in het IFPRI-rapport1 en de 
effectbeoordeling van de Commissie2. 
Voor brandstoffen geproduceerd uit 
biomassa die een gevolg is van een hogere 
opbrengst, is geen extra land nodig, 
waardoor er geen indirecte veranderingen 
in het landgebruik optreden. In het laatste 
geval 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 
broeikasgasemissies.

________________________
1 Internationaal onderzoeksinstituut voor 
voedselbeleid (IFPRI): Assessing the 
Land Use Change Consequences of 
European Biofuel Policies (“Beoordeling 
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van de gevolgen van veranderingen in het 
landgebruik voortvloeiend uit Europees 
biobrandstofbeleid”). Eindverslag, 
oktober 2011.
2 Europese Commissie: Effectbeoordeling 
- Begeleidend document bij het voorstel 
voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 98/70/EG en Richtlijn 
2009/28/EG, SWD(2012)343 definitief.

Or. en

Motivering

De overtollige marktvraag naar biobrandstoffen stimuleert de producenten om hun 
opbrengsten te verhogen. In de EU en in de ontwikkelingslanden zijn er een aantal regio’s 
waar de opbrengsten aanzienlijk kunnen worden verhoogd. 
In vele nieuwe lidstaten zijn de huidige akkerbouwopbrengsten aanzienlijk lager dan ze nog 
maar een decennium geleden waren en veel lager dan de opbrengsten in aangrenzende oude 
lidstaten met vergelijkbare omstandigheden op het gebied van het klimaat, de 
bodemgesteldheid, enzovoort.

Amendement 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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. 

(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 
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.
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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.

Or. en

Amendement 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 
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.

(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 
intensifiëring van de huidige productie, wat 
kan leiden tot biodiversiteitsverlies, 
waterschaarste of bodemerosie, water- en 
bodemverontreiniging, en verlies van 
ecosysteemdiensten, 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, alsmede in 
biodiversiteitsverlies. 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 
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bestaande landbouwareaal.

Or. en

Amendement 94
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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 bosbouw- of landbouwareaal.

Or. fr

Amendement 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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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 
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.

(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 
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. Bij een 
vergelijking van de emissiehoeveelheden 
tijdens de levenscyclus van gewassen 
blijken oliehoudende gewassen veel 
hogere emissiewaarden te hebben dan 
suiker- en zetmeelhoudende gewassen. 
Om zo doeltreffend mogelijk 
milieuvoordeel te creëren dient de nadruk 
te liggen op het beperken van de 
biobrandstoffen en op degene die de meest 
nadelige effecten op het milieu heeft. 
Derhalve is het in de eerste plaats van 
belang maatregelen tegen oliegewassen te 
treffen.

Or. sv

Amendement 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki
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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 
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.

(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 
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. De doelstelling 
van deze richtlijn dient te zijn om deze 
problemen aan te pakken en te 
bevorderen dat de grondstoffen die geen 
voedsel zijn, als grondstof voor 
biobrandstoffen worden gebruikt.

Or. en

Amendement 97
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
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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.

Or. en

Motivering

Biomassa die is verkregen uit hogere gewasopbrengsten en andere biomassa die geen 
indirecte veranderingen in het landgebruik veroorzaakt moeten worden gecertificeerd op 
basis van nationale regelingen in de lidstaten en op de markt worden aangeboden als 
biomassa zonder ILUC-risico. De resulterende biobrandstof veroorzaakt geen indirecte 
veranderingen in het landgebruik, waardoor de zorg over indirecte veranderingen in het 
landgebruik wordt gematigd, ja zelfs weggenomen.

Amendement 98
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 19, lid 6, van Richtlijn 
2009/28/EG en artikel 7 quinquies, lid 6, 
van Richtlijn 98/70/EG is bepaald dat 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van indirecte veranderingen in het 
landgebruik op de emissie van 
broeikasgassen en dat er passende 
maatregelen moeten worden getroffen om 
dit effect te ondervangen, waarbij de 
noodzakelijke maatregelen moeten 
worden getroffen om zekerheid aan 
investeringen te bieden en bestaande 
investeringen te beschermen.

Or. en
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Motivering

Het EU-beleid dient consistent te zijn.

Amendement 99
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Voedingsgewassen horen in tijden 
van een normaal functionerende voedsel-
en diervoedermarkt primair ingezet te 
worden voor voedsel- en 
diervoederproductie, zeker in tijden van 
schaarste. Bij prijsverstoringen op de 
markt, kan in tijden van overschot op de 
voedsel- en diervoedermarkt het gebruik 
van voedingsgewassen voor bio-energie 
tijdelijk gestimuleerd worden.

Or. nl

Amendement 100
Christa Klaß

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 

Schrappen
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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.

Or. de

Motivering

De Commissie bevestigt dat de wetenschappelijke actualiteitswaarde van indirecte 
veranderingen in het landgebruik nog niet het niveau heeft bereikt om voor politieke 
doeleinden te kunnen worden gebruikt. Uitspraken over de effecten van biobrandstoffen 
berusten dan ook louter op speculatie. Er is tot dusver onvoldoende rekening gehouden met 
de effecten van bijproducten van de voedselproductie, mogelijke grotere oogstopbrengsten in 
een groot deel van Oost-Europa en het beschikbare bouwland in de EU.

Amendement 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 102
Anja Weisgerber

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 

Schrappen
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andere zetmeelgewassen.

Or. de

Motivering

De Europese Commissie erkent dat tot op heden nog onvoldoende wetenschappelijk kennis 
beschikbaar is met betrekking tot veranderingen in landgebruik en de indirecte gevolgen 
hiervan. Het is dan ook voorbarig om over de gevolgen van biobrandstoffen te speculeren.

Amendement 103
Erik Bánki

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

Or. en
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Motivering

De Commissie erkent dat de kennis over veranderingen in het landgebruik en de indirecte 
effecten ervan nog niet ver genoeg is ontwikkeld om voor beleidsdoeleinden te kunnen worden 
toegepast, omdat er geen consensus bestaat over het kwantificeren van de indirecte 
veranderingen van het landgebruik. Er is niet voldoende aandacht besteedt aan de effecten 
van co-producten op de voedselvoorziening, noch aan mogelijke verhoging van de opbrengst 
in veel gebieden van de nieuwe lidstaten. Nadruk leggen op het voorkomen van ILUC is beter 
wat betreft de resultaten, stabieler wat betreft implementatie en beter voor het milieu dan 
vroegtijdig de nadruk leggen op het kwantificeren van de effecten van indirect landgebruik.

Amendement 104
Britta Reimers

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

Or. en
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Amendement 105
Julie Girling

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.

(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 bestaat mogelijk het 
risico dat de emissies van broeikasgassen 
ten gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik die voortvloeien uit 
Richtlijnen 2009/28/EG en 98/70/EG,
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 moet de Commissie na 
raadpleging van de relevante betrokken 
partijen en de lidstaten verder onderzoek 
verrichten naar het effect van 
verschillende gewasgroepen op zowel 
directe als indirecte veranderingen in het 
landgebruik.

Or. en

Amendement 106
Pilar Ayuso
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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.

(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 bestaat het risico 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.

Or. es

Amendement 107
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Motivering

Veranderingen in de bestaande wetgeving mogen niet leiden tot discriminatie van bepaalde 
biobrandstoffen. De oorspronkelijke doelstelling om het aandeel biobrandstoffen tegen 2020 
op te voeren tot 10 % moet met gebruikmaking van alle biobrandstoffen onverkort haalbaar 
zijn. Een beperking van biobrandstoffen van de eerste generatie zou bestaande investeringen 
in gevaar brengen en het innovatievermogen van ondernemingen aan banden leggen.

Amendement 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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 zijn de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
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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.

aanzienlijk en worden hierdoor sommige 
of alle broeikasgasemissiereducties dankzij 
het gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet gedaan. 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. Bovendien draagt de productie 
van biobrandstoffen uit voedselgewassen 
bij aan schommelingen in de 
voedselprijzen. Om dergelijke emissies te 
verminderen en dergelijke negatieve 
effecten op de voedselvoorziening te 
beperken moet de in artikel 3, lid 4, onder 
d) opgenomen 5 %-grens, worden 
ingesteld en moeten de emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik in aanmerking worden 
genomen bij de berekening van de 
broeikasgasemissiereducties die vereist 
zijn overeenkomstig de 
duurzaamheidscriteria van Richtlijn 
2009/28/EG en Richtlijn 98/70/EG.

Or. en

Amendement 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 zijn de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
aanzienlijk en worden hierdoor sommige 
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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.

of alle broeikasgasemissiereducties dankzij 
het gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet gedaan. 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. Bovendien draagt toename van 
het gebruik van biobrandstoffen 
geproduceerd uit voedselgewassen bij aan 
schommelingen in de voedselprijzen en dit 
kan negatieve gevolgen hebben voor de 
wereldwijde voedselvoorziening. Dit heeft 
geleid tot aanzienlijke negatieve sociale 
gevolgen voor de bestaansmogelijkheden 
en de mogelijkheid om mensenrechten te 
verwezenlijken, waaronder het recht op 
voedsel en toegang tot land voor 
plaatselijke gemeenschappen die in 
landen buiten de Unie in armoede leven.
Om dergelijke emissies en dergelijke 
negatieve sociale gevolgen te verminderen 
moet met name de nadruk worden gelegd 
op vermindering van het geplande gebruik 
van biobrandstoffen die op land groeien.

Or. en

Amendement 110
Bas Eickhout

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 

(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 zijn de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
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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.

aanzienlijk en worden hierdoor sommige 
of alle broeikasgasemissiereducties dankzij 
het gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet gedaan. 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. Bovendien draagt het 
toenemende gebruik van biobrandstoffen 
in de lidstaten bij aan schommelingen in 
de voedselprijzen en kan dit gevolgen 
hebben voor de wereldwijde 
voedselvoorziening. Er moet dus rekening 
worden gehouden met indirecte 
veranderingen in het 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 
emissies ten gevolge van indirect 
landgebruik te verminderen moeten 
diverse gewasgroepen worden 
onderscheiden, zoals oliegewassen, granen, 
suikers en andere zetmeelgewassen.

Or. en

Amendement 111
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

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. Om dit risico op de 
middellange en de lange termijn te 
verhelpen, is het passend onderzoek en 
ontwikkeling te bevorderen in nieuwe 
productietrajecten voor geavanceerde 
biobrandstoffen die niet wedijveren met de 
voedselteelten, zoals lignocellulosische 
residuen die behoren tot de zeldzame 
biomassa die continu wordt gewonnen in 
de lidstaten.

Or. fr

Motivering

Het onderscheiden van diverse gewasgroepen is geen doel op zich maar een middel. Daarom 
moet er dus aan worden herinnerd dat dit middel O&O in de EU moet bevorderen van nieuwe 
technologieën die niet met de voedselteelten wedijveren: lignocellulosische residuen vormen 
de meest veelbelovende sector voor onderzoek en ontwikkeling en een brug naar innovatie in 
biotechnologie in Europa met het oog op de productie van geavanceerde biodiesel.

Amendement 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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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.

(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 
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. Om voor de hand 
liggende redenen van voedsel- en 
energiezekerheid moeten onderzoek en 
ontwikkeling bevorderd worden in de 
productietrajecten voor geavanceerde 
biobrandstoffen die niet wedijveren met de 
voedselteelten, zoals lignocellulosische 
residuen en algen, twee vormen van de 
zeldzame biomassa die continu wordt 
gewonnen in de lidstaten.

Or. fr

Motivering

Lignocellulosische residuen vertegenwoordigen een aanzienlijk potentieel voor onderzoek en 
ontwikkeling en een brug naar innovatie in biotechnologie in Europa met het oog op de 
productie van geavanceerde biodiesel. Samen met algen zijn het twee innovatieve oplossingen 
die niet wedijveren met de voedselteelten. In dat opzicht dient aan deze twee methoden 
voorrang te worden gegeven.
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Amendement 113
Sophie Auconie

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.

(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. Er moeten ook nieuwe 
soorten geavanceerde biobrandstoffen 
ontwikkeld worden die geen verband 
houden met de voedselteelten, zoals 
lignocellulosische residuen.

Or. fr

Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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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.

(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. Ook moet bij de 
ontwikkeling van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen prioriteit worden 
gegeven aan ongebruikt en minder 
vruchtbaar land.

Or. lt

Amendement 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gezien de effecten ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik is de huidige CO2-
emissiebalans in strijd met de geest en het 
doel van de bestaande wetgeving, zodat 
het bindende algemene streefcijfer van 10 
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%, zoals vastgelegd in artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 2009/28/EG, moet worden 
ingetrokken bij wijze van noodzakelijke 
strategie om een effectieve 
broeikasgasemissiereductie te 
bewerkstelligen.

Or. it

(Zie amendementen op artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2009/28/EG.)

Amendement 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Dit voorstel benadrukt de 
mogelijke nadelige effecten van de 
productie en het gebruik van 
biobrandstoffen in Europa, waarbij 
rekening wordt gehouden met het feit dat 
bijvoorbeeld andere aan landgebruik 
gerelateerde kwesties in andere 
wetgevende instrumenten worden 
aangepakt, net als kwesties omtrent 
klimaatgevolgen die niet gerelateerd zijn 
aan landgebruik.

Or. en

Motivering

De klimaatgevolgen van het Europees bio-energiebeleid worden in bestaande (bijv. LULUCF, 
het besluit houdende boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en 
verwijderingen als gevolg van activiteiten gerelateerd aan het landgebruik, veranderingen in 
het landgebruik en bosbouw) en toekomstige wetgeving (bijv. inzake de 
duurzaamheidscriteria van vaste biomassa) aangepakt en dienen door het huidige voorstel 
niet dubbel te worden behandeld of gewijzigd. Andere kwesties of streefcijfers inzake 
klimaatgevolgen, zoals efficiëntie, aan vervoer en distributie gerelateerde emissies en het 
aandeel elektriciteit binnen de transportsector dienen niet onder deze richtlijn te vallen.
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Amendement 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 residuen, door bacteriën 
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.

Or. en

Motivering

De productie van geavanceerde biobrandstoffen zonder ILUC-effect en verstoring van de 
voedselketen dient te worden bevorderd.
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Amendement 118
Anja Weisgerber

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 overheidssubsidies 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. Biobrandstoffen 
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 
geavanceerde biobrandstoffen, zoals 
gemaakt van cellulosehoudende 
grondstoffen en algen, te bevorderen 
aangezien ze in potentie ook een grote 
broeikasgasemissiereductie opleveren en 
een laag risico inhouden om indirecte 
verandering in het landgebruik te 
veroorzaken. Er moeten nieuwe 
stimulansen worden gecreëerd door in 
Richtlijn 2009/28/EG een apart streefcijfer 
van ten minste 2 % voor geavanceerde
biobrandstoffen in de vervoersector vast te 
stellen. In deze context mogen in het post-
2020 beleidskader voor duurzame energie 
geavanceerde biobrandstoffen worden 
gebruikt. Om marktverstoringen en het in 
de hand werken van fraude te voorkomen, 
moeten geavanceerde biobrandstoffen aan 
dezelfde duurzaamheidscriteria voldoen 
als alle andere biobrandstoffen.

Or. de
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Motivering

Het instrument van dubbeltelling leidt niet tot de verwachte toename van de productie en het 
verbruik van technologisch geavanceerde biobrandstoffen. Een verplicht streefcijfer van 2 % 
voor deze brandstoffen is een duidelijke doelstelling en biedt de markt prikkels om 
technologisch geavanceerde biobrandstoffen te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat 
geavanceerde biobrandstoffen gelijke kansen krijgen met conventionele biobrandstoffen en 
marktverstoringen zoveel mogelijk worden beperkt, moeten ook geavanceerde biobrandstoffen 
voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Amendement 119
Erik Bánki

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 

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Conventionele
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, 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. 
Geavanceerde biobrandstoffen, zoals 
gemaakt van grondstoffen van 
cellulosemateriaal en algen, kunnen een 
grote broeikasgasemissiereductie 
opleveren met een laag risico indirecte 
veranderingen in het landgebruik te 
veroorzaken. Het is daarom passend een 
grotere productie van dergelijke 
geavanceerde biobrandstoffen te 
bevorderen. 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 door middel 
van de vaststelling van een afzonderlijk 
2 %-streefcijfer voor geavanceerde 
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uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

De (geavanceerde) biobrandstoffen van de tweede en derde generatie zijn nog steeds in 
ontwikkeling en komen nu pas op de markt. De (conventionele) biobrandstoffen van de eerste 
generatie kunnen zowel uit teelten als uit residuen en afvalstoffen worden gemaakt. Ongeacht 
hoe ze worden gemaakt is het verschil tussen deze twee soorten biobrandstoffen van 
technologische aard, zonder betrekking te hebben op de grondstoffen. Doordat de Commissie 
de definitie van “geavanceerde” biobrandstoffen heeft verbreed, vallen afvalstoffen en 
residuen hier nu ook onder, met als pervers gevolg dat het op de markt brengen van 
biobrandstoffen van hoog technologisch niveau (bijv. gemaakt van afgewerkte bak- en 
braadolie) wordt verhinderd.

Amendement 120
Christa Klaß

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 
overheidssubsidies met gevestigde op 

(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 
overheidssubsidies met gevestigde op 



PE513.032v01-00 40/120 AM\937595NL.doc

NL

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.

voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
in Richtlijn 2009/28/EG een apart 
streefcijfer van ten minste 2 % vast te 
stellen voor geavanceerde biobrandstoffen 
die voor de vervoersector geproduceerd 
worden. In deze context mogen in het post-
2020 beleidskader voor duurzame energie 
technologisch geavanceerde 
biobrandstoffen worden gebruikt. Om 
marktverstoringen en het in de hand 
werken van fraude te voorkomen, moeten 
geavanceerde biobrandstoffen echter aan 
dezelfde duurzaamheidscriteria voldoen 
als alle andere biobrandstoffen.

Or. de

Motivering

In tegenstelling tot de verwachting heeft het huidige instrument voor dubbeltelling niet geleid 
tot een toename van de productie en het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen. Door 
vaststelling van bindende doelstellingen worden prikkels geboden om geavanceerde 
biobrandstoffen te gebruiken, die evenwel, om een gelijk speelveld ten opzichte van 
conventionele biobrandstoffen tot stand te brengen en marktdistorsie en fraude te 
verhinderen, aan dezelfde duurzaamheidscriteria als conventionele biobrandstoffen dienen te 
voldoen.

Amendement 121
Britta Reimers

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 

(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 
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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.

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 Richtlijn 2009/28/EG een afzonderlijk
streefcijfer van ten minste 2 % voor 
geavanceerde biobrandstoffen vast te 
stellen. 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.

Or. en

Amendement 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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. 

(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. 
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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.

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 Richtlijn 2009/28/EG een afzonderlijk
(secundair) streefcijfer van ten minste 3 %
voor geavanceerde biobrandstoffen vast te 
stellen. In deze context mogen in het post-
2020 beleidskader voor duurzame energie 
uitsluitend biobrandstoffen met beperkte 
geraamde indirecte veranderingen in het 
landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(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 



AM\937595NL.doc 43/120 PE513.032v01-00

NL

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.

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 door middel 
van de vaststelling van een 
2 %-streefcijfer voor geavanceerde 
biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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.
Dergelijke geavanceerde biobrandstoffen 
zijn, ondanks talrijke onderzoeksprojecten 
en eerste experimenten, momenteel echter 
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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.

niet beschikbaar op commerciële schaal, 
en heel wat studies zijn het erover eens 
dat de productievolumes op korte en 
middellange termijn niet zullen kunnen 
worden verhoogd. In deze context mogen 
in het beleidskader voor duurzame energie 
geavanceerde biobrandstoffen uitsluitend 
worden gestimuleerd en eventueel 
financieel gesteund indien uit een 
voorlopige wetenschappelijke beoordeling 
van hun verdiensten en werkelijke 
duurzaamheid blijkt dat ze geen beperkt 
effect hebben op de indirecte 
veranderingen in het landgebruik en tot een 
grote totale broeikasgasemissiereductie 
leiden.

Or. it

Amendement 125
Pilar Ayuso

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 

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

geleidelijk meer ambitieuze verplichte 
streefcijfers voor geavanceerde 
biobrandstoffen geeft een duidelijk 
signaal af om deze op EU-niveau te 
ondersteunen. In deze context dienen in 
het post-2020 beleidskader voor duurzame 
energie geavanceerde biobrandstoffen met 
beperkte geraamde indirecte veranderingen 
in het landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie te worden 
gebruikt, samen met biobrandstoffen die 
worden geproduceerd op basis van granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers 
en oliegewassen.

Or. es

Amendement 126
Sophie Auconie

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, deels ten 
gevolge van de concurrentie voor 
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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.

overheidsubsidies met gevestigde op 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Het vaststellen 
van geleidelijk meer ambitieuze verplichte 
streefcijfers voor geavanceerde 
biobrandstoffen geeft een duidelijk signaal 
af om deze op EU-niveau te ondersteunen.
Er moeten daarom verplichte streefcijfers 
voor geavanceerde biobrandstoffen 
worden vastgesteld op basis van een 
schema dat de investeerders 
voorspelbaarheid en stabiliteit verschaft.
In het post-2020 beleidskader voor 
duurzame energie mogen uitsluitend 
geavanceerde biobrandstoffen met beperkte 
geraamde indirecte veranderingen in het 
landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Or. fr

Amendement 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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. 
Na een voorafgaande wetenschappelijke 
beoordeling van hun waarde en hun 
werkelijke duurzaamheid is het daarom 
passend een grotere productie van 
dergelijke geavanceerde biobrandstoffen te 



AM\937595NL.doc 47/120 PE513.032v01-00

NL

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.

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

Or. en

Amendement 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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.

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, residuen 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-
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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.

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 moet het niveau van het 
bijmengen van biobrandstoffen 
geproduceerd uit voor voedingsdoeleinden 
bestemde landbouwproducten die kunnen 
worden meegenomen in het 10 %-
streefcijfer voor energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie 
in de vervoersector tegen 2020 tot 5 % 
worden beperkt. In het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie 
mogen uitsluitend geavanceerde 
biobrandstoffen met beperkte geraamde 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en grote totale broeikasgasemissiereductie 
worden gebruikt. Met het oog hierop 
zullen alle innovatieve manieren voor 
conversie door het Europees beleid ten 
gunste van biobrandstoffen worden 
bevorderd.

Or. fr

Motivering

Ter verduidelijking van de streefcijfers moet worden herinnerd aan het vastgestelde 
streefcijfer van 5 % dat de Europese Commissie in dit voorstel ter herziening voorlegt en dat 
in het Europese beleidsperspectief voor 2020 moet worden gesitueerd. Tevens moet worden 
benadrukt dat innovatie na 2020 op koers wordt gehouden om perspectieven te waarborgen 
voor investeringen die nu worden gerealiseerd.



AM\937595NL.doc 49/120 PE513.032v01-00

NL

Amendement 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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, 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. Er dienen 
duurzaamheidscriteria te komen voor 
geavanceerde biobrandstoffen om te 
waarborgen dat ze niet tot 
biodiversiteitsverlies of verlies van 
ecosysteemdiensten leiden en dat ze niet 
met de voedselproductie concurreren om 
land, water of andere hulpbronnen. In 
deze context mag er geen groter gewicht 
worden gegeven aan specifieke 
geavanceerde biobrandstoffen, zolang de 
duurzaamheidscriteria nog niet op EU-
niveau zijn goedgekeurd. 
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Or. en

Amendement 130
Vladko Todorov Panayotov

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, 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 
worden gebruikt met beperkte geraamde 
indirecte veranderingen in het landgebruik, 
met grote totale broeikasgasemissiereductie 
(berekend met in achtneming van de 
gehele levensduur van de desbetreffende 
biobrandstof) en waarvan de productie 
niet zal leiden tot aantasting van de 
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natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem 
noch tot problemen in het ecosysteem van 
de bodem.

Or. en

Motivering

Het oplossen van het ene probleem dient niet te leiden tot het ontstaan van een ander 
probleem.

Amendement 131
Corinne Lepage

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 

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, bacteriën 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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de efficiëntie van de 
bevorderingsmaatregelen te waarborgen, 
met name indien deze erop zijn gericht 
biobrandstoffen verder te bevorderen door 
het bieden van aanvullende voordelen, is 
het passend dat de door de lidstaten 
vastgestelde ondersteuningssystemen 
rekening houden met de noodzaak om de 
volumes aan biobrandstoffen te verifiëren 
en aan kruiscontroles te onderwerpen, 
zodat frauderen met de werkelijke 
oorsprong van biobrandstofproducten of 
door middel van onbetrouwbare 
meervoudige declaraties voor hetzelfde 
volume aan biobrandstoffen door 
gebruikmaking van twee of meer 
nationale systemen of internationale 
accreditatieregelingen kan worden 
voorkomen. Dit dient van toepassing te 
zijn op zowel geavanceerde 
biobrandstoffen als alle conventionele 
biobrandstofproducten, aangezien het 
frauderen door middel van 
onbetrouwbare meervoudige declaraties 
ook betrekking heeft op vrijwillige 
regelingen en nationale regelingen voor 
de duurzaamheid van biobrandstoffen, en 
niet alleen op specifieke maatregelen voor 
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geavanceerde biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 133
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de efficiëntie van de 
stimuleringsmaatregelen te waarborgen, 
vooral indien deze erop zijn gericht 
geavanceerde biobrandstoffen te 
bevorderen, is het van essentieel belang 
dat de door de lidstaten ingestelde 
ondersteunende beleidsmaatregelen en 
mechanismen voorzien in identificatie, 
authenticatie en kwaliteitscontrole van de 
volumes aan biobrandstoffen, zodat 
frauduleuze of misleidende verklaringen 
inzake de oorsprong van 
biobrandstofproducten worden 
voorkomen, en het indienen van 
meervoudige declaraties voor hetzelfde 
volume aan biobrandstoffen op basis van 
twee of meer nationale systemen of 
internationale accreditatieregelingen 
wordt tegengegaan.

Or. en

Amendement 134
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de doeltreffendheid van 
stimulerende maatregelen voor 
geavanceerde biobrandstoffen te 
waarborgen, moet voor de door de 
lidstaten vastgestelde steunregelingen 
rekening worden gehouden met de 
noodzaak om de hoeveelheden 
biobrandstoffen te controleren en dubbel 
te controleren ter voorkoming van fraude 
met de werkelijke oorsprong van de 
biobrandstoffen of meerdere verklaringen 
van dezelfde hoeveelheden 
biobrandstoffen in twee of meer nationale 
of Europese systemen.

Or. fr

Amendement 135
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) om ervoor te zorgen dat de 
steunmechanismen ook doeltreffend zijn, 
is het nodig dat er in deze mechanismen 
rekening mee wordt gehouden dat de 
herkomst en de traceerbaarheid van de 
gebruikte materialen moet kunnen 
worden geverifieerd teneinde fraude te 
voorkomen. De lidstaten verzekeren zich 
ervan dat ze maatregelen nemen om 
fraude tegen te gaan. 

Or. es

Amendement 136
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In alle lidstaten dienen 
conventionele en geavanceerde 
biobrandstoffen van een consistente en 
hoge kwaliteit op de markt verkrijgbaar te 
zijn. Om verwezenlijking hiervan te 
bevorderen dient de Commissie met spoed 
een duidelijk mandaat te geven aan het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN) om technische prestatienormen 
voor te bereiden voor geavanceerde 
biobrandstoffen en definitieve 
brandstofmengsels, en om, indien nodig, 
de normen voor conventionele 
biobrandstoffen te herzien, opdat kan 
worden gewaarborgd dat de prestaties op 
het gebied van CO2-emissies of de 
algemene operationele prestaties van 
voertuigen door de kwaliteit van het 
definitieve brandstofproduct niet zullen 
verminderen.

Or. en

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de gehele EU moeten algemene 
commerciële brandstofsoorten 
(waaronder conventionele en 
geavanceerde biobrandstoffen) van een 
consistente en hoge kwaliteit kunnen 
worden gekocht om harmonisering in alle 
lidstaten te waarborgen. Om 
verwezenlijking hiervan te bevorderen 
dient de Commissie zo snel mogelijk 
uitvoerige mandaten te geven aan het 



PE513.032v01-00 56/120 AM\937595NL.doc

NL

Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN) om technische prestatienormen 
voor te bereiden voor geavanceerde 
biobrandstoffen en definitieve 
brandstofmengsels, en om, indien nodig, 
de normen voor conventionele 
biobrandstoffen te herzien, opdat kan 
worden gewaarborgd dat de emissies, het 
CO2 of de algemene operationele 
prestaties van voertuigen door de kwaliteit 
van de definitieve brandstof niet zullen 
verminderen.

Or. en

Amendement 138
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Hoewel de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa uit 
afvalstoffen en residuen kan leiden tot 
een grote broeikasgasreductie, met 
potentieel geringe negatieve effecten op 
milieu, maatschappij en economie, is een 
nadere evaluatie van hun 
beschikbaarheid, voordelen en risico’s 
gepast, onder meer ter ondersteuning van 
het beleid voor de periode na 2020. 
Tegelijkertijd is nadere informatie nodig 
over de voordelen voor de 
energiezekerheid van zowel conventionele 
als geavanceerde biobrandstoffen, met 
name voor zover fossiele brandstoffen 
rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
gebruikt voor de productie ervan. De 
Commissie moet de bevoegdheid krijgen 
om een verslag in te dienen en in verband 
hiermee zo nodig bij het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen in te 
dienen. In dit verslag moet rekening 
worden gehouden met de alternatieve 
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kosten voor milieu, maatschappij en 
economie als gevolg van het gebruik van 
grondstoffen voor andere doelstellingen 
dan de productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa, teneinde ervoor te 
zorgen dat in het verslag de algemene 
positieve en negatieve effecten aan bod 
komen.

Or. en

Amendement 139
Erik Bánki

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 
Europa12, 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 op lange 
termijn van de biogebaseerde industriële 
sectoren te waarborgen en om een stabiel 
regelgevingskader voor bestaande en 
nieuwe investeringen te bieden
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, 
moet er een toezegging worden gedaan 
dat het aandeel biobrandstoffen dat door 
Richtlijn 2009/28/EG wordt 
aangemoedigd, na 2020 wordt behouden.

Or. en

Motivering

Om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor het klimaatbeleid en met name het 
streefcijfer voor hernieuwbare energie te halen, zijn nog steeds grote investeringen nodig. 
Een stevig en voorspelbaar regelgevingskader is een eerste voorwaarde voor bestaande of 
nieuwe investeringen. Bij nieuwe investeringen neemt het hele traject, van de planning, het 
aanvragen van vergunningen, de bouw en de ingebruikname, ten minste vijf jaar in beslag. 
Daarna duurt het nog eens ten minste tien jaar voordat deze rendement opleveren.
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Amendement 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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 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 
geavanceerde biobrandstoffen en 
biobrandstoffen van de tweede generatie.

Or. en

Amendement 141
Pilar Ayuso

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 

(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 
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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.

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. Ook is 
het essentieel dat de naleving van de EU-
wetgeving op het gebied van afvalstoffen
wordt gegarandeerd, met name de 
hiërarchie van artikel 4 van Richtlijn 
2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Met 
betrekking tot de in lid 2 van artikel 11 
van Richtlijn 2008/98/EG genoemde 
materialen heeft hun hergebruik en 
recycling prioriteit boven hun gebruik als 
primair materiaal voor de productie van 
biobrandstoffen.

Or. es

Amendement 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 
Europa12, 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 

(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 
industriële of economische waarde hebben 
voor andere toepassingen dan 
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toepassingen dan biobrandstoffen. biobrandstoffen, die uitsluitend 
overeenkomstig de afvalhiërarchie 
afvalmateriaal gebruiken voor 
energiedoeleinden, en die niet 
concurreren om het gebruik van land of 
water, zodat land- en voedselrechten 
worden beschermd.

Or. en

Amendement 143
Vladko Todorov Panayotov

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 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. Het is 
tevens van belang te benadrukken dat de 
bij artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG 
vastgestelde afvalhiërarchie wordt 
nageleefd en toegepast.

Or. en

Motivering

Het EU-beleid dient consistent te zijn.
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Amendement 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 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.
Lignocellulosische residuen behoren tot 
de zeldzame biomassa die in Europa 
continu wordt gewonnen. De invoering 
van een substreefcijfer voor het 
bijmengen van lignocellulosische 
biobrandstoffen geeft investeerders het 
vereiste zicht op de verwezenlijking van 
het potentieel ervan.

Or. fr

Motivering

Om tegemoet te komen aan de tweeledige uitdaging bestaande in de verbetering van de 
energiezekerheid van de lidstaten, door bij te dragen tot het verminderen van de invoer van 
dieselolie door de productie van geavanceerde biodiesel, en de bevordering van investeringen 
in de gebruikmaking van een bepaalde vorm van zeldzame biomassa met potentieel in 
Europa, moet een substreefcijfer voor het bijmengen van lignocellulosische biobrandstoffen 
worden ingevoerd.
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Amendement 145
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het gebruik van biomassabronnen 
veroorzaakt aanzienlijke alternatieve 
kosten die verband houden met de 
uitputting of het verlies van 
ecosysteemdiensten. De lidstaten mogen 
het gebruik van grondstoffen voor 
energiedoeleinden niet subsidiëren of 
verplicht stellen indien de toepassing 
ervan voor andere dan bestaande 
doeleinden de biodiversiteit, de bodem of 
de algehele koolstofbalans aantast. Het 
beleid moet tevens zorgen voor een 
trapsgewijs gebruik van biomassa en 
waarborgen omvatten om te voorkomen 
dat hulpbronnen worden onttrokken aan 
toepassingen met een hoge toegevoegde 
waarde voor de maatschappij ten voordele 
van energietoepassingen met lage waarde.

Or. en

Motivering

Bij een aantal bestaande toepassingen blijft hout als vast bestanddeel in het milieu aanwezig, 
bijvoorbeeld in de vorm van vezelplaat, en het gebruik van grondstoffen voor 
energiedoeleinden kan leiden tot een negatieve koolstofbalans. Bevordering van het gebruik 
van lignocellulosisch materiaal moet gepaard gaan met waarborgen dat bijvoorbeeld de 
papierpulpindustrie niet wordt beroofd van grondstoffen, waardoor de vraag naar hout van 
betere kwaliteit toeneemt, met als gevolg dat dit op zijn beurt aan andere sectoren wordt 
onttrokken of de druk om meer te oogsten groter wordt.

Amendement 146
Sabine Wils

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

(7 bis) De coherentie tussen Richtlijn 
98/70/EG, Richtlijn 2009/28/EG en 
wetgeving op andere terreinen van het 
EU-beleid dient te worden verbeterd, 
opdat synergieën kunnen worden benut 
en de rechtszekerheid kan worden 
verbeterd. De definities van afvalstoffen 
en residuen, zoals toegepast in Richtlijn 
98/70/EG en Richtlijn 2009/28/EG, 
dienen te worden geharmoniseerd met die 
als vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG. 
De in Richtlijnen 98/70/EG en 
2009/28/EG opgenomen afval- en 
residustromen dienen beter te worden 
geïdentificeerd door middel van de 
afvalcodes in de bij Beschikking 
2000/532/EG van de Commissie 
vastgestelde Europese lijst van 
afvalstoffen teneinde de toepassing van 
deze richtlijnen door de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten te 
vergemakkelijken. Bevordering van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG en 
Richtlijn 2009/28/EG dient te voldoen aan 
de doelstellingen en het oogmerk van 
Richtlijn 2008/98/EG. Teneinde het doel 
van de Unie te bereiken om recycling in 
de samenleving te integreren, dient 
volledig aan de bij artikel 4 van Richtlijn 
2008/98/EG vastgestelde afvalhiërarchie 
te worden voldaan. Om dit te 
vergemakkelijken dient het gebruik van 
afvalstoffen en residuen voor de productie 
van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa te worden opgenomen in de 
door de lidstaten overeenkomstig 
hoofdstuk V van Richtlijn 2008/98/EG 
opgestelde afvalbeheerplannen en 
afvalpreventieprogramma’s. De 
toepassing van Richtlijn 98/70/EG en 
Richtlijn 2009/28/EG mag de volledige 
implementatie van Richtlijn 2008/98/EG 
niet in gevaar brengen.
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Or. en

Amendement 147
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Definities voor afvalstoffen en 
bijproducten zijn vastgelegd in Richtlijn 
2008/98/EG van 19 november 2008 
betreffende afvalstoffen. Derhalve dienen 
voor deze richtlijn dezelfde definities te 
gelden.

Or. en

Amendement 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Aangezien definities voor 
afvalstoffen en bijproducten zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen, 
dienen dezelfde definities ook voor 
onderhavige richtlijn te gelden.

Or. en

Motivering

De consistentie tussen de verschillende wetgevende instrumenten en beleidsmaatregelen van 
de EU dient te worden gewaarborgd. Derhalve mogen er geen nieuwe definities worden 
ontwikkeld die mogelijk tegenstrijdig zijn met bestaande definities, of deze wijzigen.
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Amendement 149
Erik Bánki

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 gehandhaafd worden zoals 
vastgesteld bij Richtlijn 2009/28/EG, 
omdat de bestaande bepalingen een 
verbeterde totale broeikasgasbalans 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Met het voorstel van de Commissie wordt de vereiste van 50 % tegen 2017 een jaar uitgesteld, 
wat zou leiden tot een kleinere reductie van broeikasgasemissies en de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor het klimaatbeleid in gevaar zou brengen. Deze bepaling zou 
tevens de regelgevingszekerheid ondermijnen.

Amendement 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in nieuwe 
installaties geproduceerde biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa moet met ingang 
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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.

van 1 juli 2014 worden opgetrokken 
teneinde de totale broeikasgasbalans 
daarvan te verbeteren en verdere 
investeringen in installaties met hoge
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
aan te moedigen. Een minimumdrempel 
van 50 % zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede alinea.

Or. fr

Motivering

De invoering van een minimumdrempel van 50 % moet onderzoek en investeringen in 
innovatieve manieren voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen aanmoedigen en 
het industrialisatiepotentieel steunen. Een drempel van 50 %, die overeenkomt met het 
hoogste niveau voor installaties die operationeel waren vóór 1 juli 2014, zorgt voor een 
gelijke behandeling die het nemen van risico's voor investeringen in nieuwe installaties die 
geavanceerde biobrandstoffen produceren, aanmoedigt.

Amendement 151
Sabine Wils

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 in alle 
operationele 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, 
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lid 6, tweede alinea.

Or. en

Amendement 152
Christa Klaß

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 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.

Schrappen

Or. de

Motivering

De overgang naar geavanceerde biobrandstoffen kan niet worden bewerkstelligd door het 
gebruik van conventionele biobrandstoffen te beperken. Daartoe moeten de inspanningen 
dienovereenkomstig op O&O worden toegespitst. Zonder duidelijke wetenschappelijke 
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conclusies met betrekking tot de mate van ILUC is een beperking van het gebruik van 
biobrandstoffen tot de verbruiksniveaus van 2011 niet gerechtvaardigd.

Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 154
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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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 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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Veranderingen in de bestaande wetgeving mogen niet leiden tot discriminatie van bepaalde 
biobrandstoffen. De oorspronkelijke doelstelling om het aandeel biobrandstoffen tegen 2020 
op te voeren tot 10 % moet met gebruikmaking van alle biobrandstoffen onverkort haalbaar 
zijn. Een beperking van biobrandstoffen van de eerste generatie zou bestaande investeringen 
in gevaar brengen en het innovatievermogen van ondernemingen aan banden leggen.

Amendement 155
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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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 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.

Schrappen

Or. de

Motivering

De overgang naar geavanceerde biobrandstoffen wordt niet voorbereid door het gebruik van 
conventionele biobrandstoffen te beperken. Voor een doeltreffende en kostendekkende 
bevordering van geavanceerde biobrandstoffen is gedegen onderzoek en ontwikkeling veel 
belangrijker. Om de overgang naar geavanceerde biobrandstoffen te bewerkstelligen zijn 
stimulansen voor het ombouwen - en niet het sluiten - van bestaande biobrandstofinstallaties 
van doorslaggevend belang.

Amendement 156
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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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 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De aanname van de Commissie dat conventionele en geavanceerde biobrandstoffen elkaar 
uitsluiten wordt tegengesproken door de werkelijkheid, aangezien de synergieën tussen beide 
zo groot zijn dat producenten van conventionele biobrandstoffen inmiddels het voortouw 
hebben genomen door fabrieken voor geavanceerde biobrandstoffen te bouwen met kapitaal 
en activa die ze hebben geleend van het bedrijf van de eerste generatie, zowel in Europa als 
in de Verenigde Staten. Pogingen om paal en perk te stellen aan het gebruik van 
conventionele biobrandstoffen die zijn ingegeven door de wens om het gebruik van 
geavanceerde biobrandstoffen te stimuleren, werken dan ook averechts.

Amendement 157
Britta Reimers
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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 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Julie Girling

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 

(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 passend om voor de 
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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 
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.

lidstaten een realistisch tijdschema op te 
stellen met betrekking tot de ILUC-
rapportering.

Or. en

Motivering

Meervoudige telling is geen effectieve methode om de in deze richtlijn vastgestelde 
streefcijfers te halen en dient daarom uit deze richtlijn te worden geschrapt.

Amendement 159
Pilar Ayuso

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 

(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 passend verplichte 
streefcijfers vast te leggen aan de hand 
van een tijdpad dat investeerders 
voorspelbaarheid en stabiliteit biedt en 
tegelijkertijd de huidige 
productiecapaciteit en geplande 
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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 
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.

investeringen beschermt.

Or. es

Amendement 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 
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 

(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 voedsel- of 
energieteelten 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 
dergelijke biobrandstoffen moet het 
aandeel van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, geproduceerd op basis van 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers, olie- en energiegewassen, dat kan 
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meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG worden beperkt tot 
het in 2011 gebruikte aandeel van 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

worden meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG worden beperkt tot 
3 % van het eindverbruik van energie in 
het vervoer in 2020.

Or. en

Amendement 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
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.

(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 
dergelijke biobrandstoffen moet het 
aandeel van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, geproduceerd op basis van 
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. Teneinde het gebruik van 
geavanceerde biobrandstoffen te 
bevorderen dienen verdere marktprikkels 
voor geavanceerde biobrandstoffen 
worden ingevoerd.
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Or. sv

Amendement 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 
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.

(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 en Richtlijn 
98/70/EG vastgestelde streefcijfers, te 
beperken. 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 en Richtlijn 
98/70/EG worden beperkt tot het in 2011 
gebruikte aandeel van dergelijke 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.

Or. en

Amendement 163
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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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 
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.

(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 (als 
gewijzigd bij onderhavige richtlijn), 
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 
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 2013 gebruikte aandeel van 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

Or. en

Motivering

Plafonnering van de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie mag niet worden 
toegepast zonder onderscheid te maken. Aangezien onderhavige richtlijn op zijn vroegst eind 
2013 in werking zal treden, zullen de meeste producenten hiervan in het gunstigste geval aan 
het eind van het jaar op de hoogte zijn.

Amendement 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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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

Or. en

Amendement 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De bij artikel 3, lid 5, onder d), 
vastgestelde 4 %-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
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Or. es

Amendement 166
Erik Bánki

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

Or. en

Motivering

Het invoeren van een bovengrens van 5 % voor brandstoffen van de eerste generatie brengt 
de doelstelling in gevaar die is vastgesteld in Richtlijn 2009/28/EG, op grond waarvan de 
lidstaten erop moeten toezien dat het aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen in 
alle vormen van vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt van het eindverbruik van energie in 
die lidstaat.

Amendement 167
Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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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

Or. en

Amendement 168
Anja Weisgerber

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.

(10) Conventionele biobrandstoffen zijn
voor het bereiken van het 10 %-streefcijfer 
nog steeds van doorslaggevend belang. Op 
grond van hun, in vergelijking met 
geavanceerde biobrandstoffen, grotere 
beschikbaarheid moeten ze in 2020 ten 
minste 8 % van het eindenergieverbruik 
in de vervoersector dekken. De 
onderhavige wijzigingsrichtlijn doet dus 
geen afbraak aan de gerechtigde 
verwachtingen van de exploitanten van 
installaties die gebruikt worden voor de 
productie van conventionele 
biobrandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen moeten tegen 2020 ten 
minste 2 % van het eindenergieverbruik 
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dekken.

Or. de

Motivering

Aangezien ook het streefcijfer van 5 % in artikel 3, lid 4, dient te worden geschrapt, moet de 
overweging worden aangepast. Met het vaststellen van een limiet van 5 % voor 
biobrandstoffen van de eerste generatie wordt invoer uit derde landen waarin bossen en 
heidelandschappen worden geconverteerd, niet tegengegaan. Deze benadering is echter 
schadelijk voor de Europese landbouw. Bovendien bestaat het gevaar dat de doelstelling van 
een aandeel van 10 % energie uit hernieuwbare bronnen in de vervoersector tot 2020 niet 
wordt behaald.

Amendement 169
Christa Klaß

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.

(10) De toegang tot de markt van 
biobrandstoffen geproduceerd in 
installaties die vóór eind 2013 operationeel 
waren, blijft volledig open. De onderhavige 
wijzigingsrichtlijn doet dus geen afbraak 
aan de gerechtigde verwachtingen van de 
exploitanten van dergelijke installaties.

Or. de

Motivering

Met het vaststellen van een limiet van 5 % voor biobrandstoffen van de eerste generatie kan 
invoer uit derde wereldlanden waarin bossen en heidelandschappen worden verwoest, niet 
worden tegengegaan. Bovendien kan een aftopping resulteren in een inkrimping van het 
areaal koolzaad in de EU met wel een derde en processen van productiediversificatie middels 



PE513.032v01-00 82/120 AM\937595NL.doc

NL

het rotatiebeginsel verhinderen. Uiteindelijk kan de aftopping investeringen in 
biobrandstoffen van de tweede generatie, die zich uit die van de eerste generatie en uit de bio-
economie in het algemeen ontwikkelen, ondermijnen.

Amendement 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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.

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

Or. en

Amendement 171
Julie Girling

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 

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 8 %-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 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Er dient een gezamenlijk streefcijfer te worden overwogen voor zowel conventionele als 
geavanceerde biobrandstoffen.

Amendement 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 4 %-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.

Or. sv

Amendement 173
Dan Jørgensen
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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.

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 4 %-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.

Or. en

Amendement 174
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De bij artikel 3, lid 5, onder d), 
vastgestelde 4 %-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.

(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 integreren van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 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.

Or. fr
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Amendement 175
Vladko Todorov Panayotov

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.

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 7 %-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 2014 operationeel 
waren, volledig open. De onderhavige 
wijzigingsrichtlijn doet dus geen afbraak 
aan de gerechtigde verwachtingen van de 
exploitanten van dergelijke installaties.

Or. en

Motivering

1. Sluit aan bij amendement 1; 2. Plafonnering van de productie van biobrandstoffen van de 
eerste generatie mag niet worden toegepast zonder onderscheid te maken. Aangezien 
onderhavige richtlijn op zijn vroegst eind 2013 in werking zal treden, zullen de meeste 
producenten hiervan in het gunstigste geval aan het eind van het jaar op de hoogte zijn. 
Tegen die tijd zullen ze zich al hebben voorbereid voor de ingebruikname van hun installaties 
voor 2014.

Amendement 176
Sari Essayah

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 

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 5 %-grens verhindert de 
lidstaten niet hun eigen traject te volgen 
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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.

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. Het 
aandeel biobrandstoffen van de tweede 
generatie dient echter groter dan 5 % te 
zijn.

Or. en

Amendement 177
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er moeten maatregelen worden 
genomen om het gebruik van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen in de 
vervoersector te stimuleren. Bovendien 
moeten maatregelen gericht op energie-
efficiëntie en energiebesparing worden 
bevorderd.

Or. en

Amendement 178
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De geraamde emissies ten gevolge Schrappen
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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.

Or. de

Motivering

Op grond van grondige twijfel over de methodologie voor de berekening van de ILUC-
factoren heeft de Commissie zelf besloten af te zien van het gebruik van ILUC-factoren voor 
verrekeningsdoeleinden. Het lijkt dan ook tegenstrijdig deze gegevensverzamelingen voor 
rapporteringsdoeleinden te gebruiken. Modellen die alleen door het IFPRI werden gebruikt 
tonen belangrijke verschillen in de ILUC-waarden tussen bio-ethanol en biodiesel. 
Daarentegen tonen modellen die door de CARB in de VS werden gebruikt soortgelijke 
waarden voor maïsethanol en koolzaaddiesel, die in het midden-westen werden 
geproduceerd.

Amendement 179
Britta Reimers

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 

Schrappen
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overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen. .

Or. en

Amendement 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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) Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie is gebleken dat de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik (ILUC) 
ondanks een beter begrip en recente 
wetenschappelijke verbeteringen gevoelig 
zijn voor de tekortkomingen en 
beperkingen van de modellen die worden 
gebruikt om op basis van emissies ten 
gevolge van ILUC een bepaalde waarde te 
geven aan de verschillende soorten 
gewassen. De cijfers zijn derhalve niet 
betrouwbaar genoeg om in wetgeving te 
worden opgenomen.

Or. es

Amendement 181
Erik Bánki

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 

(11) Biobrandstoffen die worden 
geproduceerd met grondstoffen die niet tot 
extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld biomassa die is verkregen uit 
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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. .

hogere gewasopbrengsten of uit
afvalstoffen, moeten overeenkomstig een 
dergelijke methodologie een zero-
emissiefactor toegekend krijgen.

Or. en

Motivering

Er bestaat ernstige twijfel over de wetenschappelijke onderbouwing en de methodiek en 
gegevens die worden gebruikt om ILUC te bepalen. Dit hoort dan ook niet in het verslag van 
de lidstaten thuis.

Amendement 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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) Biobrandstoffen die worden 
geproduceerd met grondstoffen die niet tot 
extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld afvalstoffen of een verhoging 
van de opbrengst, moeten overeenkomstig 
een dergelijke methodologie een zero-
emissiefactor toegekend krijgen.

Or. en
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Amendement 183
Bas Eickhout

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 de daadwerkelijke naleving van 
de doelstellingen van de Unie inzake 
broeikasgasemissiereductie en 
biobrandstoffen te waarborgen, moeten de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
aanmerking worden genomen bij de 
berekening van de broeikasgasreducties 
die vereist 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 voor het bereiken van de 
doelstelling van artikel 7 bis, lid 2, 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, moeten overeenkomstig een 
dergelijke methodologie een zero-
emissiefactor toegekend krijgen.

Or. en

Amendement 184
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) De geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
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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. .

moeten vanaf 2015 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. .

Or. en

Motivering

ILUC-rapportering dient vanaf 2015 verplicht te worden.

Amendement 185
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bij de herziening en aanpassing 
van deze methodologie moet rekening 
worden gehouden met het feit dat 
ondernemingen reeds omvangrijke 
investeringen hebben gedaan op grond 
van de huidige wetgeving;

Or. fr

Amendement 186
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Door de Commissie erkende 
vrijwillige regelingen zijn de voornaamste 
instrumenten aan de hand waarvan 
marktdeelnemers aantonen de in artikel 7 
ter van Richtlijn 98/70/EG en artikel 17 
van Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde 
duurzaamheidscriteria na te leven. Er is 
echter een gebrek aan criteria waar deze 
regelingen aan moeten voldoen om 
erkend te worden. Er moeten derhalve 
duidelijkere regels worden vastgesteld. 
Uitsluitend regelingen die voorzien in 
doeltreffende mechanismen om de 
onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid 
van de audits en de betrokkenheid van de 
lokale en inheemse gemeenschappen te 
waarborgen, moeten worden beschouwd 
als conform deze richtlijn. In die 
regelingen moeten voorts heldere en 
strenge regels worden opgenomen die 
leveringen van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa van de regeling 
uitsluiten bij niet-naleving van de 
bepalingen ervan. Om de doeltreffende 
werking van de regelingen te monitoren 
en te versterken, moet de Commissie 
toegang hebben tot alle relevante 
documenten die aanleiding geven tot 
bezorgdheid over wanpraktijken, en deze 
openbaar kunnen maken.

Or. en

Amendement 187
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Richtlijn 98/70/EG en Richtlijn 
2009/28/EG bevatten geen bepalingen met 
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betrekking tot de erkenningsprocedure 
van deze vrijwillige regelingen, waardoor 
niet wordt gewaarborgd dat deze op 
doeltreffende wijze leiden tot naleving van 
de duurzaamheidscriteria en transparant 
zijn. Het is derhalve passend dat de 
Commissie verplichte minimumvereisten 
vaststelt aan de hand waarvan deze 
regelingen verondersteld worden te 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria.

Or. en

Amendement 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het gebruik van land voor de
productie van grondstoffen voor 
biobrandstoffen mag niet leiden tot de 
verplaatsing van lokale en inheemse 
gemeenschappen. Derhalve dienen 
uitsluitend biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa waarvan de productie de 
rechten van lokale en inheemse 
gemeenschappen niet schendt als 
duurzaam te worden aangemerkt.

Or. sv

Amendement 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Landgebruik voor de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen mag er 
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niet toe leiden dat lokale en inheemse 
gemeenschappen worden verdreven. 
Hiertoe dienen alleen biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa waarvan de productie 
niet ten koste gaat van de rechten van 
lokale en inheemse gemeenschappen als 
duurzaam te worden beschouwd.

Or. en

Amendement 190
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Landgebruik voor de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen mag er 
niet toe leiden dat lokale en inheemse 
gemeenschappen worden verdreven. Het 
land van inheemse gemeenschappen moet 
dus specifiek worden beschermd.

Or. fr

Amendement 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De productie van biobrandstoffen 
mag de landrechten van lokale en 
inheemse gemeenschappen niet 
aantasten. Derhalve dient de Unie 
speciale maatregelen op te nemen in de 
duurzaamheidscriteria om de landrechten 
van deze gemeenschappen te beschermen.
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Or. en

Amendement 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bossen leveren tal van 
economische, maatschappelijke en 
milieuvoordelen op en verlenen diensten 
die van essentieel belang zijn voor de 
mensheid, zoals handhaving van de 
biodiversiteit, voorziening van 
grondstoffen met lage emissies en 
ecosysteemfuncties en bescherming van 
het klimaatsysteem. 
Duurzaamheidscriteria voor biomassa 
afkomstig uit bossen zijn al vastgesteld in 
de RES-Richtlijn en de Europese 
Commissie zal ook aanvullende 
aanbevelingen opstellen wat betreft de 
duurzaamheidscriteria voor vaste 
biomassa, als antwoord op de bezorgdheid 
over de toenemende vraag naar biomassa 
van geïmporteerd hout. In de EU-lidstaten 
zijn relevante instrumenten en 
regelgeving ingesteld, waardoor de 
duurzaamheid van bosbiomassa 
gewaarborgd is. Ter voorkoming van 
dubbele regelgeving en administratieve 
lasten is het niet nodig in onderhavige 
richtlijn nieuwe duurzaamheidscriteria op 
te stellen voor bosbiomassa.

Or. en

Amendement 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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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

Or. en

Amendement 194
Horst Schnellhardt

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 

Schrappen
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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.

Or. de

Motivering

De motivering met betrekking tot de toepassing van de methodologie dient niet per se op de 
meest recente wetenschappelijke gegevens te berusten, maar op de vraag of de achterliggende 
aanpak daadwerkelijk als wetenschappelijk kan worden aangemerkt.

Amendement 195
Anja Weisgerber

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

Or. de
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Motivering

Er zijn tot dusver nog geen degelijke en passende wetenschappelijke argumenten om een 
dergelijke methodiek te rechtvaardigen en toe te passen en deze benadering druist ook in 
tegen de behoefte aan regelgevingszekerheid.

Amendement 196
Erik Bánki

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

Or. en

Motivering

Er zijn geen degelijke en passende wetenschappelijke argumenten om een dergelijke 
methodiek te rechtvaardigen en toe te passen en deze benadering druist ook in tegen de 
behoefte aan regelgevingszekerheid.

Amendement 197
Britta Reimers
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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

Or. en

Amendement 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 

(12) De Commissie moet regelmatig de 
lijst van beschikbare geavanceerde 
biobrandstoffen in bijlage IX herzien om 
rekening te houden met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.
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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.

Or. es

Amendement 199
Julie Girling

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.

(12) De Commissie moet tegen 2018 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 voorgestelde 
gewasgroepspecifieke emissiefactoren voor 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
herzien, en nog meer gedesaggregeerde 
factoren invoeren, inclusief extra waarden 
wanneer nieuwe grondstoffen voor 
biobrandstoffen op de markt komen. Een 
dergelijke herziening dient te geschieden 
in de vorm van een wijzigingsvoorstel op 
onderhavige richtlijn, en overeenkomstig 
de gebruikelijke wetgevingsprocedure te 
worden aangenomen.

Or. en
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Motivering

De Commissie dient tegen 2018 een evaluatie te maken van de ILUC-rapportering, teneinde 
wijzigingen op onderhavige richtlijn te overwegen, waaronder de mogelijke opneming van 
ILUC-factoren.

Amendement 200
Vladko Todorov Panayotov

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.

(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 (als gewijzigd bij 
onderhavige richtlijn), 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. 
Voor de herziening van het voorstel 
dienen vooraanstaande wetenschappers 
uit ieder relevant gebied en alle betrokken 
partijen te worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Vooraanstaande wetenschappers uit ieder relevant gebied dienen te worden geraadpleegd, 
omdat deze beslissingen in de praktijk de bestaansmogelijkheden van burgers zullen 
beïnvloeden.
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Amendement 201
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties 
ter minimalisering van emissies ten 
gevolge van indirecte verandering in het 
landgebruik coherent blijft.

(13) Artikel 19, lid 8, van Richtlijn 
2009/28/EG en artikel 7 quinquies, lid 8, 
van Richtlijn 98/70/EG bevatten 
bepalingen ter bevordering van de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen op ernstig 
aangetast en/of vervuild land als maatregel 
voor de matiging van de effecten van 
indirecte veranderingen in het landgebruik. 
Andere maatregelen om de effecten van 
ILUC te matigen, zoals het gebruik van 
bijproducten, verhoging van de opbrengst, 
productie-efficiëntie en gewasproductie op 
verlaten of ongebruikt land, moeten door 
de Commissie worden beoordeeld met als 
doel opneming in de richtlijnen in de 
vorm een bonus, zoals deze reeds is 
opgenomen in bijlage IV, deel C, punt 7, 
van Richtlijn 98/70/EG en in bijlage V, 
deel C, punt 7, van Richtlijn 2009/28/EG 
voor biomassa die is verkregen uit 
herstelde aangetaste grond.

Or. es

Amendement 202
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
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Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse 
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties ter 
minimalisering van emissies ten gevolge 
van indirecte verandering in het 
landgebruik coherent blijft.

Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse 
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties ter 
minimalisering van emissies ten gevolge 
van indirecte verandering in het 
landgebruik coherent blijft. Het gebruik 
van dit aangetaste land voor de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen moet 
echter blijven worden gesteund voor zover 
het niet tot indirecte veranderingen in het 
landgebruik leidt.

Or. fr

Amendement 203
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse 
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties ter 
minimalisering van emissies ten gevolge 
van indirecte verandering in het 

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse 
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten in aantal worden verminderd en 
geïntegreerd in de bij deze richtlijn 
vastgestelde aanpak om te waarborgen dat 
het geheel van de acties ter minimalisering 
van emissies ten gevolge van indirecte 
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landgebruik coherent blijft. verandering in het landgebruik coherent 
blijft.

Or. en

Motivering

Het verbeteren van de kwaliteit van aangetast land, met name land op hellingen, draagt bij 
aan verlaging van het risico op natuurlijke rampen, zoals landverschuivingen, terwijl het land 
ook voor een nuttig doel wordt ingezet, namelijk voor de winning van plantaardig materiaal 
dat voor energieproductie kan worden gebruikt, waaronder in de vorm van biobrandstof. 
Vermindering van de koolstofemissies dient niet als doel op zich te worden beschouwd, maar 
binnen de context van de meest algemene veiligheid, namelijk verlaging van het risico op 
natuurlijke rampen met ernstige gevolgen.

Amendement 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om Richtlijn 2009/28/EG en 
Richtlijn 98/70/EG te kunnen aanpassen 
aan innovatieve en wetenschappelijke 
vooruitgang en zekerheid te bieden voor 
investeringen dient de Europese Unie, als 
aanjager van het biobrandstoffenbeleid in 
Europa, het gebruik van biobrandstoffen 
met de hoogste reductie van 
broeikasgasemissies te bevorderen. 
Derhalve dient de methodologie voor de 
algemene beoordeling van de CO2-
reductie gedurende de levenscyclus van de 
afzonderlijke biobrandstoffen te worden 
aangepast door ook de CO2-reductie 
tijdens de productie van de definitieve 
brandstof mee te tellen, aangezien het 
effect van iedere biobrandstof op de 
definitieve brandstof (geheel of 
gedeeltelijk) per stof verschilt.

Or. en
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Motivering

Om het beste biobrandstofproduct te waarborgen dienen ze rechtvaardig en zo volledig 
mogelijk te worden beoordeeld. Geen enkel mengsel van biobrandstoffen biedt de beste 
oplossing; daarom dienen ze allemaal te worden geëvalueerd op basis van hun eigen 
voordelen wat betreft totale CO2-emissie, opdat eerlijke concurrentie en de juiste ecologische 
keuzes worden gewaarborgd. Door alle biobrandstoffen wat betreft hun energie- en 
klimaatprestaties te evalueren kan de Europese Unie inzake biobrandstoffen de juiste, op 
wetenschap gebaseerde keuzes maken en zo het beleidskader versterken.

Amendement 205
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In de transportsector moet 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen worden bevorderd. De 
lidstaten moeten eraan werken om het 
aandeel elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de energiesector 
mettertijd te doen toenemen, en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat het 
marktaandeel van elektrische auto's 
toeneemt. Ook moet het de lidstaten 
toegestaan zijn de financiële middelen die 
ze thans aanwenden voor het geheel of 
gedeeltelijk bereiken van hun aandeel 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers, oliegewassen en 
andere op grond geteelde 
energiegewassen, te heroriënteren naar 
meer hernieuwbare energie, met name 
windenergie, zonne-energie, 
getijdenenergie en geothermische energie, 
die hernieuwbaar en duurzaam zijn 
gebleken.

Or. fr
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Amendement 206
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in 
verband met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
verandering in het landgebruik, het 
toegestane niveau wat de metaalhoudende 
additieven in brandstoffen betreft, de 
toegestane analytische methoden in 
verband met de brandstofspecificaties en 
de afwijking van de dampspanning die is 
toegestaan voor benzine waarin bio-
ethanol is bijgemengd.

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
verandering in het landgebruik, het 
toegestane niveau wat de metaalhoudende 
additieven in brandstoffen betreft, de 
toegestane analytische methoden in 
verband met de brandstofspecificaties en 
de afwijking van de dampspanning die is 
toegestaan voor benzine waarin bio-ethanol 
is bijgemengd.

(18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, het toegestane 
niveau wat de metaalhoudende additieven 
in brandstoffen betreft, de toegestane 
analytische methoden in verband met de 
brandstofspecificaties en de afwijking van 
de dampspanning die is toegestaan voor 
benzine waarin bio-ethanol is bijgemengd.

Or. en

Amendement 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om Richtlijn 98/70/EG te kunnen (18) Om Richtlijn 98/70/EG te kunnen 
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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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
verandering in het landgebruik, het 
toegestane niveau wat de metaalhoudende 
additieven in brandstoffen betreft, de 
toegestane analytische methoden in 
verband met de brandstofspecificaties en 
de afwijking van de dampspanning die is 
toegestaan voor benzine waarin bio-ethanol 
is bijgemengd.

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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, het toegestane 
niveau wat de metaalhoudende additieven 
in brandstoffen betreft, de toegestane 
analytische methoden in verband met de 
brandstofspecificaties en de afwijking van 
de dampspanning die is toegestaan voor 
benzine waarin bio-ethanol is bijgemengd.

Or. en

Amendement 209
Julie Girling

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 210
Pilar Ayuso

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 

(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 
geavanceerde biobrandstoffen, de energie-
inhoud van transportbrandstoffen, de 
criteria en geografische grenzen ter 
bepaling van graslanden met hoge 
biodiversiteit 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.
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die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
de duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen.

Or. es

Amendement 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 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.

Or. en

Amendement 212
Erik Bánki
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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.

Or. en

Motivering

Meervoudige tellingen zijn niet in overeenstemming met het doel van de hogere reductie van 
broeikasgasemissies en deze benadering druist ook in tegen de behoefte aan 
regelgevingszekerheid, die cruciaal is voor investeringen.

Amendement 213
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
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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 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.

Or. fr

Amendement 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

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 
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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.

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.

Or. it

Amendement 215
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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 
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genomen. genomen.

Or. de

Motivering

Veranderingen in de bestaande wetgeving mogen niet leiden tot discriminatie van bepaalde 
biobrandstoffen. Een meervoudige telling van biobrandstoffen van de nieuwste generatie zou 
bovendien resulteren in een afzwakking van het streefdoel van 10 % voor 2020.

Amendement 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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.

(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 
deze effecten verder te minimaliseren.

Or. en

Amendement 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie moet een evaluatie (20) De Commissie moet een evaluatie 
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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 
deze effecten verder te minimaliseren, 
zoals de opname in de 
duurzaamheidsregeling van geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik per 01.01.2021.

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 
deze effecten verder te minimaliseren.

Or. es

Amendement 218
Sabine Wils

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 
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.

(20) De Commissie moet een evaluatie 
maken van de doeltreffendheid van de bij 
deze richtlijn ingevoerde en op de best 
beschikbare en meest recente publiek 
gefinancierde wetenschappelijke gegevens 
gebaseerde maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
in de EU en in naar de EU uitvoerende 
derde landen en moet nieuwe methoden 
ontwikkelen om deze effecten verder te 
minimaliseren door in de 
duurzaamheidsregeling geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
op te nemen. De Commissie stelt tevens 
verdere maatregelen voor, zoals een 
mogelijk invoerverbod voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
middels indirecte veranderingen in het 
landgebruik bijdragen tot verhoging van 
de broeikasgasemissies.
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Or. en

Amendement 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 
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.

(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 
deze effecten verder te minimaliseren, die 
tevens de vaststelling van passende 
duurzaamheidscriteria moeten omvatten 
voor geavanceerde biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 220
Bas Eickhout

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 

(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 
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en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
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.

en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren, 
zoals de opname in de 
duurzaamheidsregeling van 
geharmoniseerde maatregelen ter 
waarborging van de duurzaamheid van 
geavanceerde biobrandstoffen voor 
vervoer per 1 januari 2021.

Or. en

Amendement 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 
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.

(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 
deze effecten verder te minimaliseren, die 
tevens duurzaamheidscriteria moeten 
omvatten waaraan moet worden voldaan 
met het oog op de bevordering van 
geavanceerde biobrandstoffen. De 
Commissie moet een passende analyse 
uitvoeren ter evaluatie van de effecten van 
de implementatie van onderhavige 
richtlijn op de bosbouwsector en 
aanverwante sectoren.

Or. en

Amendement 222
Julie Girling
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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 
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.

(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 tegen 2018 nieuwe methoden 
ontwikkelen om deze effecten verder te 
minimaliseren, en hierna kan zij 
overwegen per 1 januari 2021 in de 
duurzaamheidsregeling geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
op te nemen.

Or. en

Motivering

De Commissie dient tegen 2018 een evaluatie te maken van de ILUC-rapportering, teneinde 
wijzigingen op onderhavige richtlijn te overwegen, waaronder de mogelijke opneming van 
ILUC-factoren.

Amendement 223
Gaston Franco

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 

(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 
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broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
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.

broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
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. De Commissie moet 
een passende analyse uitvoeren ter 
evaluatie van de gevolgen van de 
toepassingsvoorwaarden van deze richtlijn 
op de sectoren die gebruikmaken van 
biomassa.

Or. fr

Amendement 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau met 
de bosbouwsector, de op bosbouw 
gebaseerde sectoren en de 
landbouwsector. De Commissie moet bij 
de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 225
Gaston Franco



PE513.032v01-00 120/120 AM\937595NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau.
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en formulering van gedelegeerde 
handelingen zorgen voor een gelijktijdige, 
snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op het niveau van 
deskundigen uit de hout- en 
landbouwsector. De Commissie moet bij 
de voorbereiding en formulering van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor een 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. fr


