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Amendement 226
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijzigingen in Richtlijn 98/70/EG Wijzigingen in Richtlijn 98/70/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/30/EG, van 
23 april 2009

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 227
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 3 wordt lid 3 vervangen door 
het volgende:
"3. Tot eind 2018 schrijven de lidstaten 
voor dat de leveranciers ervoor moeten 
zorgen dat benzine met een maximum 
zuurstofgehalte van 2,7% en een 
maximum ethanolgehalte van 5% in de 
handel wordt gebracht. Indien zij dit 
noodzakelijk achten, kunnen zij deze 
maatregel verlengen. Zij zorgen ervoor 
dat de consument direct bij het 
tankstation naar behoren wordt 
voorgelicht over het biobrandstofgehalte 
van benzine en in het bijzonder over de 
wijze waarop de diverse 
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benzinemengsels moeten worden 
gebruikt. In dit verband moeten bij alle 
tankstations in de EU de aanbevelingen 
voor de aanduiding van producten in 
EN228:2012 worden gevolgd."

Or. en

Motivering

Gezien de bepalingen van artikel 3, lid 2, is het noodzakelijk dat benzine die niet aan de 
Europese norm voldoet langer beschikbaar blijft voor voertuigen die niet geschikt zijn voor 
E10-benzine. Daarnaast dient te worden gewaarborgd dat de consument direct in het 
tankstation naar behoren wordt voorgelicht.

Amendement 228
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In artikel 4, lid 1, wordt de derde 
alinea als volgt gewijzigd:
"Wanneer het percentage bij diesel 
bijgemengde biodiesel (FAME) hoger is 
dan 7 volumeprocent, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de consument direct bij het 
tankstation naar behoren wordt 
voorgelicht over het FAME-gehalte."

Or. en

Motivering

Gezien de voorgestelde schrapping van artikel 21 in Richtlijn 2009/28/EG lijkt het 
noodzakelijk de verplichting dat biodiesel met een FAME-gehalte van 7% wordt aangeduid 
bij de pomp op te nemen in Richtlijn 98/70/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/30/EG.

Amendement 229
Vladko Todorov Panayotov
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:
"2. De lidstaten verlangen van de 
leveranciers dat zij voor 31 december 
2025 zo geleidelijk mogelijk de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus per geleverde eenheid 
energie uit brandstof of energie met 13%
verminderen ten opzichte van de in lid 5 
onder b) genoemde uitgangswaarde voor 
brandstoffen. Deze vermindering 
behelst:
a) 9% op uiterlijk 31 december 2025. De 
lidstaten verlangen van de leveranciers 
dat zij met het oog op deze vermindering 
aan de volgende streefcijfers voldoen: 
2% per 31 december 2014, 4% per 31 
december 2017 en 6% per 31 december 
2020;
b) een aanvullend streefcijfer, waarop 
artikel 9, lid 1, onder h) van toepassing 
is, van 2% per 31 december 2022 dat 
door een of beide van de volgende 
methoden wordt bereikt:
i) de levering van energie voor vervoer 
voor gebruik in alle wegvoertuigen, niet 
voor de weg bestemde mobiele machines 
(met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines 
en pleziervaartuigen;
ii) het gebruik van elke technologie (met 
inbegrip van afvang en opslag van 
koolstof) waarmee broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
energie van geleverde brandstof of 
energie kan worden verminderd;
c) een aanvullend streefcijfer, waarop 
artikel 9, lid 1, onder i) van toepassing is, 
van 2% per 31 december 2022, dat 
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bereikt wordt door gebruik te maken 
van de via het mechanisme voor schone 
ontwikkeling van het Kyotoprotocol 
aangekochte kredieten, overeenkomstig 
de voorwaarden vastgelegd in Richtlĳn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap*, met het oog 
op verminderingen in de 
brandstofvoorzieningssector. Dit lid laat 
de in lid 5 vastgestelde methoden onverlet.
De lidstaten zorgen er bij de controle op 
de naleving van het bepaalde onder a) en 
b) voor dat de maximumbijdrage van 
leveranciers van biobrandstoffen die 
bijdragen aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik, zoals bedoeld in bijlage 
V, niet meer bedraagt dan de 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
de maximumbijdrage in artikel 3, lid 4, 
onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.

Or. en

Motivering

Om brandstofleveranciers te helpen te voldoen aan de emissiereductiedoelstelling van 6%, 
rekening houdend met de invoering van op jaarbasis berekende emissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door indirecte veranderingen in het landgebruik, moet de termijn voor het 
halen van het streefcijfer worden verlengd van 2020 tot 2022 en moet duidelijk worden 
aangegeven hoe dit streefcijfer kan worden gehaald. Op die manier wordt gegarandeerd dat 
ook kort voor de vaststelling van deze richtlijn gedane investeringen gedurende 8 jaar (de 
gemiddelde terugverdientijd van dergelijke installaties) worden beschermd.

Amendement 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:
"2. De lidstaten verlangen van de 
leveranciers dat zij voor 31 december 
2025 zo geleidelijk mogelijk de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus per geleverde eenheid 
energie uit brandstof of energie met 13%
verminderen ten opzichte van de in lid 5 
onder b) genoemde uitgangswaarde voor 
brandstoffen. Deze vermindering 
behelst:
a) 9% op uiterlijk 31 december 2025. De 
lidstaten verlangen van de leveranciers 
dat zij met het oog op deze vermindering 
aan de volgende tussentijdse streefcijfers 
voldoen: 2% per 31 december 2014, [...] 
4% per 31 december 2017 en 6% per 31 
december 2020;
b) een indicatief aanvullend streefcijfer, 
waarop artikel 9, lid 1, onder h) van 
toepassing is, van 2% per 31 december 
2020 dat door een of beide van de 
volgende methoden wordt bereikt:
i) de levering van energie voor vervoer 
voor gebruik in alle wegvoertuigen, niet 
voor de weg bestemde mobiele machines 
(met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines 
en pleziervaartuigen;
ii) het gebruik van elke technologie (met 
inbegrip van afvang en opslag van 
koolstof) waarmee broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
energie van geleverde brandstof of 
energie kan worden verminderd;
c) een indicatief aanvullend streefcijfer, 
waarop artikel 9, lid 1, onder i) van 
toepassing is, van 2% per 31 december 
2020, dat bereikt wordt door gebruik te 
maken van de via het mechanisme voor 
schone ontwikkeling van het 
Kyotoprotocol aangekochte kredieten, 
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overeenkomstig de voorwaarden 
vastgelegd in Richtlĳn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap*, met het oog op 
verminderingen in de 
brandstofvoorzieningssector.
De lidstaten zorgen er bij de controle op 
de naleving van het bepaalde onder a) en 
b) voor dat de maximumbijdrage van 
leveranciers van biobrandstoffen die 
bijdragen aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik, zoals bedoeld in bijlage 
V, niet meer bedraagt dan de 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
de maximumbijdrage in artikel 3, lid 4, 
onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.”

Or. en

Amendement 231
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 2 wordt de inleidende formule 
vervangen door:
"2. De lidstaten verlangen van de 
leveranciers dat zij voor 31 december 
2020 zo geleidelijk mogelijk de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus per geleverde eenheid 
energie uit brandstof of energie met 
10% verminderen ten opzichte van de in 
lid 5 onder b) genoemde uitgangswaarde 
voor brandstoffen door levering van 
koolstofarme brandstoffen. Deze 
vermindering behelst:”
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Or. en

Motivering

Het is van belang de vraag naar en de bevordering van koolstofarme brandstoffen aan te 
moedigen.

Amendement 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 2 wordt punt a) vervangen door:
“a) 6% per 31 december 2020. De 
lidstaten verlangen van de leveranciers 
dat zij met het oog op deze vermindering 
aan het volgende tussentijdse streefcijfer
voldoen: 4% tegen 2018;"

Or. en

Amendement 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-lid 2, onder b), punt ii), letter a bis) wordt 
vervangen door:
“ii) het gebruik van elke technologie 
(met inbegrip van afvang en opslag van 
koolstof of afvang en benutting van 
koolstof voor vervoersdoeleinden) 
waarmee broeikasgasemissies gedurende 
de levenscyclus per eenheid energie van 
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geleverde brandstof of energie kan 
worden verminderd;”

Or. en

Motivering

Het benutten van onvermijdelijke industriële afvalgassen (bijvoorbeeld koolmonoxide uit de 
staalproductie) biedt aanzienlijke mogelijkheden voor de productie van ethanol of andere 
vloeibare brandstoffen voor vervoersdoeleinden door middel van een microbieel 
fermentatieproces.

Amendement 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 2 wordt het volgende punt c bis) 
ingevoegd:
"c bis) De lidstaten zien erop toe dat met 
het oog op het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer de 
maximumbijdrage van biobrandstoffen uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen of 
energiegewassen in 2020 niet meer 
bedraagt dan een energiehoeveelheid die 
overeenstemt met 5%, het geraamde 
aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector."

Or. en

Amendement 235
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Elke lidstaat ziet er voor de toepassing 
van het bepaalde in lid 2, onder a) en b), 
op toe dat de maximumbijdrage van 
energie uit biobrandstoffen die bijdragen 
aan indirecte veranderingen in het 
landgebruik, zoals bedoeld in bijlage V, in 
2020 in die lidstaat ten hoogste 3% 
bedraagt van het eindverbruik van energie 
voor vervoer."

Or. en

Amendement 236
Anne Delvaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De lidstaten zien er voor de toepassing 
van het bepaalde onder a) en b) op toe dat 
de maximumbijdrage van biobrandstoffen 
van leveranciers tegen 31 december 2017 
niet meer bedraagt dan de 
maximumbijdrage die is vastgesteld in 
artikel 3, lid 4, onder d, van Richtlijn 
2009/28/EG."

Or. en

Motivering

De bovengrens moet worden uitgebreid tot de richtlijn inzake brandstofkwaliteit totdat de 
ILUC-factoren van kracht worden om ervoor te zorgen dat indirecte veranderingen in het 
landgebruik worden beperkt met het oog op het halen van het streefcijfer van 6% voor het 
koolstofarm maken van de economie. Derhalve moeten de lidstaten erop toezien dat de 
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leveranciers de bovengrens niet overschrijden bij de naleving van hun verplichtingen uit 
hoofde van de richtlijn inzake brandstofkwaliteit, alsmede eventuele tussentijdse streefcijfers.

Amendement 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a ter) Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:
"2 bis. De lidstaten verlangen van de 
leveranciers dat zij vanaf 2020 de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus per geleverde eenheid 
energie uit brandstof of energie op 
lineaire wijze verminderen, om uiterlijk 
op 31 december 2025 te komen tot een 
vermindering met 10% ten opzichte van 
de in lid 5, onder b), genoemde 
uitgangswaarde voor brandstoffen.”

Or. en

Amendement 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de in lid 1 bedoelde 
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doeleinden mogen niet vervaardigd zijn 
uit grondstoffen afkomstig van landbouw-
of bosbouwresiduen, tenzij kan worden 
aangetoond dat dit niet leidt tot aantasting 
van de agrarische en ecosysteemfuncties. 
De hoeveelheid landbouwresiduen die om 
agrarische en milieuredenen op de bodem 
moet blijven liggen, wordt bepaald op 
basis van regionale en, in voorkomend 
geval, subregionale ecologisch-agrarisch-
geografische kenmerken, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot de organische 
inhoud, de vruchtbaarheid, de 
microbiologie, het waterhoudend 
vermogen en de koolstofopslagcapaciteit 
van de bodem. Grondstoffen afkomstig 
van landbouwresiduen die niet op het veld 
zijn ontstaan tijdens de verwerking van de 
gewassen tot voedsel of andere producten, 
zijn van dit lid uitgesloten. 
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
die in aanmerking worden genomen voor 
de in lid 1 bedoelde doeleinden mogen 
niet vervaardigd zijn uit grondstoffen 
afkomstig van residuen uit het bosbeheer, 
tenzij kan worden aangetoond dat dit niet 
leidt tot aantasting van de 
ecosysteemfuncties.”

Or. en

Motivering

Landbouwresiduen zijn een bron van voedingsstoffen voor landbouwgewassen en bieden 
bescherming tegen bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Deze ecologische functies 
kunnen worden ondermijnd door verwijdering van buitengewoon grote hoeveelheden 
landbouwresiduen die tijdens het oogsten ontstaan. Bosbouwresiduen zijn een bron van 
voedingsstoffen en bieden bescherming tegen verlies van biodiversiteit. Deze ecologische 
functies kunnen worden ondermijnd door verwijdering van buitengewoon grote hoeveelheden 
residuen, waarvan de productie afhankelijk is van de regionale omstandigheden.

Amendement 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bis) het volgende lid 6 wordt ingevoegd: Schrappen

"6. De brandstofleveranciers brengen 
tegen 31 maart van elk jaar aan de door 
de lidstaten aangewezen autoriteit verslag 
uit over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
van energie, inclusief de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage V. De lidstaten 
rapporteren over deze gegevens aan de 
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Commissie."

Or. es

Amendement 241
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 242
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Aangezien de hypothese inzake veranderingen in het landgebruik niet kan worden 
geverifieerd, bestaat er geen geschikte rechtsgrondslag voor een meldingsplicht. De 
meldingsplicht moet dan ook worden verwijderd. Op het land dat van 1989 tot 2009 
wereldwijd voor de productie van groenten werd gebruikt met een totale oppervlakte van 1,52 
en 1,53 miljard hectare (+ 0,96 %) hebben nagenoeg geen veranderingen plaatsgevonden. 
Terwijl de productie van groenten in dezelfde periode met 52 % van 5,1 miljard naar 7,7 
miljard ton toenam, nam de productie van biobrandstoffen wereldwijd van 12 miljoen naar 72 
miljoen ton toe.

Amendement 243
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De brandstofleveranciers brengen vanaf 
2015 elk jaar aan de door de lidstaten 
aangewezen autoriteit verslag uit over de 
productietrajecten voor biobrandstoffen, de 
desbetreffende volumes en de 
broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus per eenheid van energie, 
inclusief de geraamde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage V. De 
lidstaten rapporteren over deze gegevens 
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aan de Commissie. aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Rapportage van de indirecte veranderingen in het landgebruik moet vanaf 2015 verplicht 
worden gesteld.

Amendement 244
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie, inclusief de geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen 
in het landgebruik overeenkomstig 
bijlage V. De lidstaten rapporteren over 
deze gegevens aan de Commissie.

6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie. De lidstaten rapporteren over deze 
gegevens aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Een rapportageverplichting omtrent ILUC op basis van omstreden wetenschappelijke 
gegevens valt niet te rechtvaardigen. Daarom wordt de rapportageverplichting geschrapt. 
Rapportage op basis van de door de Commissie voorgestelde ILUC-waarden zou een verband 
leggen tussen broeikasgasemissies en biobrandstoffen dat niet wetenschappelijk is 
aangetoond. De hypothese van indirecte veranderingen in het landgebruik blijkt niet 
wetenschappelijk verifieerbaar te zijn. Derhalve kan deze niet dienen als een geschikte basis 
voor een wetgevingsvoorstel.
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Amendement 245
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7a – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 5 wordt de inleidende zin van de 
eerste alinea vervangen door de volgende 
tekst:

Schrappen

"5. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
in het bijzonder met betrekking tot:"

Or. fr

Amendement 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende lid 6 bis wordt 
ingevoegd:
"6 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
maximale gezamenlijke bijdragen door 
leveranciers uit biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa geproduceerd uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen met het oog op 
het halen van de streefcijfers in lid 2 niet 
meer bedragen dan de energiehoeveelheid 
die overeenstemt met de 
maximumbijdrage die is vastgesteld in 
artikel 3, lid 4, onder d), van Richtlijn 
2009/28/EG."

Or. en
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Amendement 247
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) artikel 7 ter, lid 1, tweede alinea, wordt 
geschrapt;

Or. de

Motivering

Om betrouwbare duurzaamheidsregelingen te construeren zijn strenge en uniforme controles 
nodig, die gelijkelijk op conventionele en geavanceerde biobrandstoffen en in alle lidstaten 
moeten worden toegepast. Uitzonderingen voor bepaalde soorten afval en residuen leiden met 
name tot het gebruik van op basis van grondstoffen geproduceerde biobrandstoffen die niet 
aan de duurzaamheidscriteria voldoen.

Amendement 248
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"In bijlage V wordt een indicatieve lijst 
van afvalstoffen en residuen vastgesteld 
die mogen worden gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen. Tegen 
[één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] stelt 
de Commissie een lijst vast van afvalcodes 
die overeenstemmen met elk van de in 
bijlage V genoemde grondstoffen via een 
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uitvoeringsbesluit dat wordt vastgesteld 
overeenkomstig de raadplegingsprocedure 
als bedoeld in artikel 11, lid 3. Deze codes 
komen overeen met de geharmoniseerde 
lijst van afvalstoffen die is vastgesteld in 
de bijlage bij Beschikking nr. 
2000/532/EG. van de Commissie."

Or. en

Amendement 249
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

2. "2. Om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen, moet 
de broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.
In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35% bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50% vanaf 
1 januari 2018.
De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 7 
quinquies, lid 1.
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Or. en

Motivering

We mogen het gebruik van biobrandstoffen niet ontmoedigen door de duurzaamheidscriteria 
eerder aan te scherpen dan vastgesteld in Richtlijn 2009/30/EG, aangezien het alternatief 
voor biobrandstoffen wordt gevormd door fossiele brandstoffen, waarvoor 
duurzaamheidscriteria ontbreken. Het gebruik van biobrandstoffen met een 
broeikasgasemissiereductie van ten minste 35% is beter dan het alternatief, namelijk fossiele 
brandstoffen.

Amendement 250
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35% bedragen (maar met 
broeikasgasemissies van niet meer dan 
54,47 gCO2eq/MJ).

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 251
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in operationele installaties. Een installatie 
is "operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. en

Amendement 252
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 januari 2015. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. en

Amendement 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
98/70/EG
Artikel 7b – lid 2 – alinea 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

2. Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 50 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. fr

Motivering

De invoering van een minimumdrempel van 60% is te hoog en zal onderzoek en investeringen 
in innovatieve manieren voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen ontmoedigen, 
waardoor het industrialisatiepotentieel wordt afgezwakt en dus ook de doelstelling om de 
marktpenetratie van geavanceerde biobrandstoffen te bevorderen.

Amendement 254
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 255
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 256
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 januari 
2015, moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35% bedragen tot en met 31 
december 2017 en minstens 50% vanaf 1 
januari 2018.

Or. en

Motivering

Aangezien deze richtlijn op zijn vroegst eind 2013 van kracht wordt, is een half jaar niet 
voldoende om de beschikbare technologie aan de voorschriften van deze richtlijn aan te 
passen. De industrie is daar ook niet op voorbereid, aangezien Richtlijn 2009/30/EG van 23 
april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG beoogt dat de broeikasgasreductie ten minste 
60% bedraagt voor biobrandstoffen die zijn geproduceerd in installaties die op of na 1 
januari 2017 met de productie daarvan zijn begonnen.

Amendement 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 7 
quinquies, lid 1.

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 7 
quinquies, lid 1 en daarbij wordt de totale 
broeikasgasemissiereductie in 
aanmerking genomen, vanaf de productie 
ervan tot en met de effecten ervan op de 
hoeveelheid energie die wordt gebruikt om 
de uiteindelijke brandstof te vervaardigen. 
Derhalve moeten de methoden om tot een 
realistische beoordeling van de 
levenscyclus van CO2-reducties te komen 
voor specifieke biobrandstoffen worden 
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gewijzigd, aangezien elke biobrandstof, in 
zijn geheel of ten dele, een ander effect zal 
hebben op de uiteindelijke brandstof.

Or. en

Motivering

Bij de berekening van de broeikasgasbalans voor biobrandstoffen moet de productie van de 
gehele levenscyclus van de brandstof in kwestie, met inbegrip van de effecten van CO2-
reducties verderop in de keten, in aanmerking worden genomen.

Amendement 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:
"2 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden, dienen te zijn gemaakt uit 
grondstoffen geproduceerd aan de hand 
van duurzame landbeheerspraktijken die
de koolstofvoorraad van de ecosystemen 
in stand houden of verhogen, de 
biodiversiteit vrijwaren, de 
bodemvruchtbaarheid en de organische 
koolstof in de bodem beschermen, 
bodemerosie voorkomen, de 
instandhouding van de waterbronnen 
bevorderen en minimale gevolgen hebben 
voor de beschikbaarheid van water, de 
kwaliteit ervan, en de nutriënten- en 
mineralenbalans."

Or. en
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Amendement 259
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De Commissie wil de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen met 
betrekking tot aangelegenheden die de hele biobrandstoffenindustrie aanbelangen en dat zou 
het gewettigd vertrouwen van boeren en investeerders kunnen ondermijnen. Daarom moeten 
deze deel blijven uitmaken van de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 261
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) lid 4 wordt vervangen door het 
volgende:
"4. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa mogen, om voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking te 
komen, niet geproduceerd zijn op basis 
van grondstoffen die afkomstig zijn van 
grond waarin veel koolstof is vastgelegd, 
namelijk grond die in of na januari 2008 
een hierna vermelde status had en 
ongeacht of de grond deze status nog 
heeft of niet:
a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is met water;
b) andere langs natuurlijke weg 
vernieuwde bossen;
c) aangeplante bossen;"

Or. en

Amendement 262
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. rekening houdend met de in artikel 
7 bis, lid 2, onder (a), (b) en (c), bedoelde 
bepalingen, mogen grondstoffen die 
worden gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en biomassa, om in 
aanmerking te worden genomen voor het 
bereiken van het bijmengingscijfer, niet 
afkomstig zijn uit landen met 
oppervlakten waarop de leden 4 en 5 van 
toepassing zijn en die in het jaar waarin 
de grondstoffen zijn geproduceerd, 
aanzienlijke veranderingen hebben 
ondergaan."

Or. de

Motivering

Meer dan 70 % van de broeikasgasemissies afkomstig van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa is te herleiden tot veranderingen in landgebruik in regenwoud- en veengebieden. 
Biobrandstoffen die op basis van deze veranderingen in landgebruik worden geproduceerd 
mogen daarom niet in aanmerking worden genomen. Dit moet het mogelijk maken zowel van 
deze landen afkomstige broeikasgasemissies als broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik terug te dringen.

Amendement 263
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 6 – alinea 1 bis, ter en quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) aan lid 6 worden de volgende 
alinea’s toegevoegd:
"Biobrandstoffen die in aanmerking 
worden genomen voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden mogen niet worden 
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vervaardigd uit afvalstoffen of residuen 
indien dat betekent dat de toepassing en 
de doelstellingen van Richtlijn 
2008/98/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen 
worden ondermijnd.
Met name biobrandstoffen die voor de in 
lid 1 bedoelde doeleinden in aanmerking 
worden genomen mogen niet worden 
vervaardigd uit afvalstoffen die vallen 
onder de doelstellingen inzake hergebruik 
en recycling als bedoeld in artikel 11, lid 
2, van Richtlijn 2008/98/EG of onder door 
de lidstaten goedgekeurde maatregelen 
met betrekking tot biologisch afval als 
bedoeld in artikel 22 van deze richtlijn.
In de afvalbeheersplannen en 
afvalpreventieprogramma’s die de 
lidstaten in hoofdstuk V van Richtlijn 
2008/98/EG hebben vastgesteld, moet het 
gebruik van afvalstoffen en residuen voor 
de productie van biobrandstoffen in 
aanmerking worden genomen."

Or. en

Amendement 264
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 7 quater, lid 5, komt als volgt 
te luiden:
"5. De Commissie neemt de besluiten uit 
hoofde van lid 4 alleen als de 
overeenkomst of regeling in kwestie 
voldoet aan passende normen inzake 
betrouwbaarheid, transparantie en 
onafhankelijke auditing en de rechten 
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van derden afdoende beschermt.
Derden zijn lokale en inheemse 
gemeenschappen of andere personen die 
de gevolgen ondervinden van de 
werkzaamheden, voor zoverre zij het 
eigendomsrecht of het gebruiksrecht 
hebben voor de grond waarvan de 
grondstoffen afkomstig zijn die worden 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.
De overeenkomst of de regeling wordt 
alleen geacht te voldoen aan de in de 
eerste alinea genoemde normen bij 
inachtneming van:
a) De bescherming van de rechten van 
derden
i) Voordat werkzaamheden worden 
goedgekeurd krachtens de overeenkomst 
of de regeling, worden de rechten van 
derden beoordeeld. Deze beoordeling 
wordt gedocumenteerd;
ii) De vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde instemming van deze 
partijen wordt verkregen voordat met de 
werkzaamheden wordt begonnen;
iii) De rechten van derden worden 
geëerbiedigd;
iv) Derden wier rechten nadelig worden 
beïnvloed door de werkzaamheden 
ontvangen daarvoor een passende 
vergoeding.
b) Minimumnormen inzake 
betrouwbaarheid en onafhankelijke 
auditing
v) Auditoren worden geaccrediteerd 
volgens de relevante internationale 
normen;
vi) Belangenconflicten tussen auditoren 
en marktdeelnemers worden opgespoord, 
afgehandeld en opgelost volgens 
duidelijke en doeltreffende procedures;
vii) Ten minste eenmaal per jaar worden 
er audits ter plaatse uitgevoerd volgens 
duidelijke, gedocumenteerde en 
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gepubliceerde procedures. Deze audits 
worden gedocumenteerd;
viii) Tijdens de audits worden derden 
geraadpleegd. Deze raadplegingen 
worden gedocumenteerd;
ix) Gevallen van niet-naleving moeten 
worden opgespoord en opgelost volgens 
duidelijke en doeltreffende procedures. 
Deze procedures omvatten 
nalevingstermijnen en leiden ertoe dat 
specifieke werkzaamheden of leveringen 
van biobrandstoffen of vloeibare 
biomassa van de overeenkomst of de 
regeling worden uitgesloten als de 
naleving niet binnen de gestelde termijn is 
bereikt.
c) Minimumnormen inzake transparantie
x) De overeenkomst of de regeling wordt 
gepubliceerd op een website. Alle 
elementen van de overeenkomst of de 
regeling worden in één document 
gebundeld;
xi) Op dezelfde website wordt een lijst van 
marktdeelnemers gepubliceerd die onder 
de overeenkomst of de regeling vallen, 
samen met kopieën van de relevante 
certificaten;
xii) De door de Commissie uit hoofde van 
lid 4 genomen besluiten worden 
gepubliceerd op dezelfde website.
Van alle onder x) tot en met xii) 
genoemde documenten wordt een 
vertaling ter beschikking gesteld, in het 
bijzonder aan derden, in de officiële taal 
of talen van de landen waaruit de 
grondstoffen afkomstig zijn.
Bij de onder i) tot en met iii) en onder viii) 
genoemde activiteiten mogen derden zich 
door hun vertegenwoordigers laten 
bijstaan.
De onder i), vii) en viii) genoemde 
documenten worden ten minste vijf jaar 
bewaard en zijn toegankelijk voor de 
Commissie, als zij daarom vraagt.
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De overeenkomst of de regeling bevat 
bepalingen die de Commissie in staat 
stellen om de bevoegdheden uit te oefenen 
die worden beschreven in de eerste alinea 
van artikel 7 quater, lid 6, onder d).
In het geval van regelingen voor het 
meten van broeikasgasemissiereducties 
moeten deze ook voldoen aan de 
methodologische eisen van bijlage V. De 
lijsten van gebieden met een grote 
biodiversiteit als bedoeld in artikel 7 ter, 
lid 3, onder b, ii), moeten voldoen aan 
passende normen inzake objectiviteit en 
coherentie met op internationaal niveau 
erkende normen en voorzien in passende 
beroepsprocedures."

Or. en

Amendement 265
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quater – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Artikel 7 quater, lid 6, komt als volgt 
te luiden:
"6. Behoudens lid 6 bis worden de 
beslissingen uit hoofde van lid 4 
genomen volgens de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure, mede 
op basis van vaststellingen die 
overeenkomstig 6 bis zijn ontvangen van 
het publiek. Onverminderd lid 6 quinquies 
blijven dergelijke besluiten ten hoogste 
vijf jaar geldig.
Wanneer de Commissie bepaalt dat er een 
besluit op grond van lid 4 kan worden 
vastgesteld, maakt zij de overeenkomst of 
de regeling bekend op het in artikel 24 
van Richtlijn 2009/28/EG bedoelde 
transparantieplatform. Alle elementen 
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van de overeenkomst of de regeling 
worden in één document gebundeld. De 
Commissie publiceert een kennisgeving 
waarin het publiek wordt uitgenodigd om 
opmerkingen ten aanzien van de 
overeenkomst of de regeling in te dienen. 
De termijn voor het indienen van 
opmerkingen bedraagt ten minste twee 
maanden met ingang van de datum van de 
kennisgeving.
De Commissie publiceert een verslag over 
de overeenkomst of de regeling op het 
transparantieplatform. Bij het opstellen 
van het verslag mag de Commissie de 
expertise van derden inschakelen. 
Belangenconflicten met betrekking tot 
personen die betrokken zijn bij de 
opstelling van het verslag worden 
opgespoord en opgelost.
Na de vaststelling van een besluit uit 
hoofde van lid 4 wordt de overeenkomst of 
de regeling bekendgemaakt op het 
transparantieplatform. Alle elementen 
van de overeenkomst of de regeling 
worden in één document gebundeld.
In besluiten op grond van lid 4 wordt 
aangegeven dat natuurlijke of 
rechtspersonen gegronde bezwaren met 
betrekking tot de werking van de 
overeenkomst of de regeling mogen 
indienen bij de Commissie. De Commissie 
reageert binnen twee maanden door aan 
te geven of zij voornemens is verdere 
maatregelen te treffen.
Wanneer op grond van de beschikbare 
informatie twijfels rijzen ten aanzien van 
de vraag of een overeenkomst of regeling 
op grond waarvan een besluit uit hoofde 
van lid 4 is vastgesteld, voldoet aan de 
eisen van lid 5, houdt de Commissie 
toezicht op de werking van de 
overeenkomst of de regeling. Te dien 
einde krijgt de Commissie de bevoegdheid 
om alle relevante documenten die met het 
oog op de werking van de overeenkomst of 
de regeling worden geproduceerd of 
aangehouden in te zien.
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Wanneer voorlopig bewijs met betrekking 
tot ernstige tekortkomingen in de werking 
van de overeenkomst of de regeling 
daartoe aanleiding geeft, schort de 
Commissie het besluit op grond van lid 4 
onverwijld op door middel van een 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgestelde uitvoeringshandeling. Op 
dezelfde wijze wordt de opschorting 
ingetrokken als uit de beoordeling van de 
Commissie blijkt dat de zaak is opgelost."

Or. en

Amendement 266
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quater – lid 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. aan artikel 7 quater wordt het 
volgende lid 9 bis toegevoegd:
"9 bis. Uiterlijk [één jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] dient 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in met een 
evaluatie van de werking van de 
vrijwillige regelingen waarvoor een 
besluit op grond van lid 4 is vastgesteld, 
en waarin beste praktijken worden 
bepaald. Het verslag wordt gebaseerd op 
de best beschikbare informatie, 
waaronder uit de raadpleging van 
belanghebbenden, en op de 
praktijkervaring met de toepassing van de 
overeenkomsten of de regelingen. Het 
rapport neemt de relevante internationaal 
erkende normen en richtsnoeren in 
aanmerking, met inbegrip van die welke 
door de Internationale Organisatie voor 
Standaardisatie en de ISEAL Alliance zijn 
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ontwikkeld. Voor elke overeenkomst en 
regeling analyseert het verslag onder 
meer het volgende:
- de onafhankelijkheid, modaliteit en 
frequentie van de audits;
- de beschikbaarheid van en ervaring met 
de toepassing van methoden voor de 
vaststelling en behandeling van niet-
naleving;
- transparantie, met name met betrekking 
tot de toegankelijkheid van de regeling, de 
beschikbaarheid van vertalingen in de 
officiële talen van de landen en regio's 
van herkomst van de grondstoffen, de 
toegankelijkheid van een lijst van 
gecertificeerde exploitanten en de 
desbetreffende certificaten, de 
toegankelijkheid van de auditverslagen;
- de betrokkenheid van belanghebbenden, 
met name wat betreft de raadpleging van 
inheemse en lokale gemeenschappen 
tijdens de opstelling en evaluatie van de 
regeling en tijdens de audits;
- de robuustheid van de regeling als 
geheel, met name in het licht van de 
regelgeving betreffende de accreditatie, 
kwalificatie en onafhankelijkheid van 
auditoren en de desbetreffende 
regelingsinstanties;
- een marktupdate van de regeling.
Indien nodig dient de Commissie in het 
licht van dit rapport bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in ter 
wijziging van de bepalingen van deze 
richtlijn betreffende vrijwillige regelingen 
teneinde beste praktijken te bevorderen."

Or. en

Amendement 267
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
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Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quater – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. aan artikel 7 quater wordt het 
volgende lid 9 bis toegevoegd:
"9 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de frauduleuze indeling van 
grondstoffen als afvalstoffen te 
voorkomen indien deze niet in 
overeenkomst is met artikel 4 van 
Richtlijn 2008/98/EG of een vergelijkbaar 
afvalpreventie- of afvalbeheerprogramma. 
Deze gedelegeerde handelingen worden 
uiterlijk op 31 december 2015 vastgesteld 
en tot die tijd worden grondstoffen voor de 
toepassing van deze richtlijn niet als 
afvalstoffen beschouwd."

Or. en

Amendement 268
Bas Eickhout

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. De broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus van biobrandstoffen 
worden met het oog op de toepassing van 
artikel 7 bis en artikel 7 ter, lid 2, als 
volgt berekend:
a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereducties met 
betrekking tot de productieketen van 
biobrandstoffen is vastgesteld in deel A 
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of B van bijlage IV, indien de el-waarde 
voor deze biobrandstoffen berekend 
overeenkomstig punt 7 van deel C van 
bijlage IV, gelijk is aan of lager is dan 
nul en indien de geraamde emissies van 
indirecte verandering in het landgebruik 
gelijk zijn aan nul overeenkomstig deel B 
van bijlage V, wordt die 
standaardwaarde gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 
vastgestelde methode, wordt gebruikt
onder toevoeging van de ramingen voor 
emissies door indirecte veranderingen in 
het landgebruik zoals uiteengezet in 
bijlage V;
c) er wordt een waarde gebruikt die 
wordt berekend als de som van de 
factoren van de formule in punt 1 van 
deel C van bijlage IV, waarbij 
gedesaggregeerde standaardwaarden in 
bijlage IV, deel D of E kunnen worden 
gebruikt voor een aantal factoren, en de 
werkelijke waarden, berekend volgens 
de methode van bijlage IV, deel C, voor 
alle andere factoren, waarbij de in 
bijlage V vastgestelde geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen 
in het landgebruik worden opgeteld."

Or. en

Amendement 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. De broeikasgasemissies gedurende de 
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levenscyclus van biobrandstoffen 
worden met het oog op de toepassing van 
artikel 7 bis en artikel 7 ter, lid 2, als 
volgt berekend:
a) indien in deel A of B van bijlage IV 
een standaardwaarde voor 
broeikasgasemissiereducties met 
betrekking tot het productietraject voor 
biobrandstoffen is vastgesteld, met 
inbegrip van de in bijlage V vermelde 
waarden betreffende indirecte 
veranderingen in het landgebruik, en 
indien de el-waarde voor deze 
biobrandstoffen berekend 
overeenkomstig punt 7 van deel C van 
bijlage IV, gelijk is aan of lager is dan 
nul, wordt die standaardwaarde 
gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in deel C van bijlage 
IV, vastgestelde methode, wordt 
gebruikt; of
c) er wordt een waarde gebruikt die 
wordt berekend als de som van de 
factoren van de formule in punt 1 van 
deel C van bijlage IV, waarbij 
gedesaggregeerde standaardwaarden in 
bijlage IV, deel D of E kunnen worden 
gebruikt voor een aantal factoren, en de 
werkelijke waarden, berekend volgens 
de methode van bijlage IV, deel C, voor 
alle andere factoren, waarbij de in 
bijlage V vastgestelde geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen 
in het landgebruik worden opgeteld."

Or. en

Amendement 270
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 1 – letter a)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 1, onder a) wordt vervangen door:
“a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage IV 
en indien de edl-waarde voor deze 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa 
berekend overeenkomstig punt 7 van 
deel C van bijlage IV, gelijk is aan of 
lager is dan nul, wordt die 
standaardwaarde gebruikt, onder 
toevoeging van emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig punt 19 bis 
van deel C van bijlage IV;”

Or. en

Motivering

ILUC-emissies worden met ingang van 2018 meegenomen in de berekening van 
broeikasgasemissies afkomstig van biobrandstoffen.

Amendement 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 1, onder a) wordt vervangen door:
“a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage IV, 
en indien de edl-waarde voor deze 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa 
berekend overeenkomstig punt 7 van 
deel C van bijlage IV, gelijk is aan of 
lager is dan nul, wordt die 
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standaardwaarde gebruikt;”

Or. en

Amendement 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) de volgende alinea wordt aan lid 1 
toegevoegd:
"De lidstaten zien erop toe dat in de onder 
a), b) en c) genoemde berekeningen ook 
emissies worden meegenomen die 
afkomstig zijn van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage V indien deze 
hoger zijn dan de maximumbijdrage die is 
vastgesteld in artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG."

Or. en

Motivering

Deze tekst heeft betrekking op het meenemen van emissies als gevolg van indirecte 
veranderingen in het landgebruik bij het berekenen van de broeikasgasemissies afkomstig van 
biobrandstoffen die de bovengrens overschrijden.

Amendement 273
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7d – lid 4
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van een 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld uitvoeringsbesluit besluiten 
dat de in lid 3 bedoelde verslagen 
nauwkeurige gegevens bevatten voor het 
doel van de meting van 
broeikasgasemissies gerelateerd aan de 
verbouwing van landbouwgrondstoffen 
voor biobrandstoffen die typisch in die 
gebieden worden geproduceerd voor de 
doeleinden van artikel 7 ter, lid 2.

Schrappen

Or. fr

Amendement 274
Gaston Franco

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 276
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij overweging 19 en artikel 7 bis, lid 6.

Amendement 277
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 278
Gaston Franco

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage V, inclusief de 
herziening van de voorgestelde waarden 

Schrappen
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voor de indirecte verandering in het 
landgebruik per gewasgroep; de invoering 
van nieuwe waarden op een verder niveau 
van desaggregatie; de opname van extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen 
en, waar passend, de herziening van de 
categorieën waarbij aan biobrandstoffen 
een zero-emissie ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik is 
toegekend; en de vaststelling van factoren 
voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal.

Or. en

Amendement 280
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
aanpassing aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang van bijlage 
V, alsmede de vaststelling van waarden 
voor de indirecte verandering in het 
landgebruik voor elk juridisch jaar 
overeenkomstig bijlage V; de invoering 
van nieuwe waarden op een verder niveau 
van desaggregatie (d.w.z. op 
grondstoffenniveau); de opname, waar 
passend, van extra waarden wanneer 
nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen 
op de markt komen; en de vaststelling van 
factoren voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal.
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materiaal.

Or. en

Motivering

De jaarlijkse vaststelling van waarden van emissies als gevolg van de indirecte 
veranderingen in het landgebruik.

Amendement 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
aanpassing aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang van bijlage 
V, inclusief de herziening van de 
voorgestelde waarden voor de indirecte 
verandering in het landgebruik per 
gewasgroep; de invoering van nieuwe 
waarden op een verder niveau van 
desaggregatie; de opname van extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen 
en, waar passend, de herziening van de 
categorieën waarbij aan biobrandstoffen 
een zero-emissie ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik is 
toegekend; en de vaststelling van factoren 
voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal, op voorwaarde dat de 
gedelegeerde handelingen het onderzoek 
en de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën steunen, waarbij rekening 
gehouden dient te worden met de 
noodzaak om de voorzieningszekerheid 
van dieselbrandstof - dat door het grootste 
deel van het Europese wagenpark 
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gebruikt wordt - te vergroten.

Or. fr

Motivering

Teneinde geen onzekerheid teweeg te brengen waardoor investeringen geremd zouden kunnen 
worden, beogen de voorgestelde maatregelen onderzoek en ontwikkeling in de lidstaten te 
bevorderen en te voorzien in de marktbehoeften, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van het wagenpark in Europa.

Amendement 282
Sophie Auconie

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Ter bescherming van reeds gedane 
investeringen in installaties die op of voor 
1 juli 2014 operationeel waren, worden de 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik als bedoeld in bijlage V van 
deze richtlijn tot en met 31 december 2017
niet in aanmerking genomen bij 
berekeningen die overeenkomstig lid 1 
worden uitgevoerd van het totale verbruik 
van biobrandstoffen geproduceerd uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers, oliegewassen en andere op land 
verbouwde energiegewassen.

Or. en

Amendement 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 285
Gaston Franco

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 286
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter b)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 7 quinquies bevat essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor het buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen valt.

Amendement 287
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Zie de motivering bij overweging 19 en artikel 7 bis, lid 6.

Amendement 288
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende lid 8 bis wordt 
ingevoegd:
"8 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
10 bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen betreffende de vaststelling van 
gedetailleerde definities, waaronder 
technische specificaties, die nodig zijn 
voor de in punt 9 van deel C van bijlage 
IV opgenomen categorieën."

Or. es

Amendement 289
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter c ter (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) Het volgende lid 8 ter wordt 
ingevoegd:
" 8 ter. Uiterlijk op 31 december 2015 
dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in ter opneming van 
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aanvullende maatregelen voor de 
vermindering van ILUC, zoals het gebruik 
van bijproducten, verhoging van de 
opbrengst, productie-efficiëntie en 
gewasproductie op verlaten of 
ongebruikte landbouwgrond, middels een 
soortgelijke bonus als die voor biomassa 
die is verkregen uit grond die voldoen aan 
de in bijlage IV, deel C, punt 8, bedoelde 
voorwaarden."

Or. es

Amendement 290
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 8a – lid 3

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Artikel 8 bis, lid 3, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

"3. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de herziening van het in lid 2 
gespecificeerde maximumgehalte MMT in 
brandstoffen. Deze herziening gebeurt op 
basis van de resultaten van de evaluatie 
aan de hand van de in lid 1 bedoelde 
testmethode. Het Omgehaalde kan tot nul 
worden verlaagd indien de 
risicobeoordeling dit rechtvaardigt. Het 
kan niet worden verhoogd tenzij de 
risicobeoordeling dit rechtvaardigt."

Or. fr

Amendement 291
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
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Richtlijn 98/70/EG
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aan artikel 9 wordt het volgende lid 
2 bis toegevoegd:
"2 bis. De Commissie moet toezien op de 
prestaties van biobrandstoffen onder alle 
seizoensomstandigheden die in de 
Europese Unie heersen om te voorkomen 
dat de kwaliteit van de in voertuigen 
gebruikte biobrandstoffen leidt tot een 
verslechtering van verontreinigende 
emissies, de CO2-uitstoot of de algehele 
prestaties van de voertuigen.
Indien nodig krijgt de Commissie de 
bevoegdheid overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage I of II van deze 
richtlijn om specifieke parameters, 
testlimieten en testmethoden in te 
voeren."

Or. en

Motivering

Het is passend dat de normen voor conventionele biobrandstoffen worden herzien om 
producten van hoge kwaliteit te garanderen voor de consument. Indien noodzakelijk moeten 
de belangrijke parameters die de brandstofkwaliteit waarborgen bij Richtlijn 98/70/EG 
worden vastgesteld.

Amendement 292
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aan artikel 9 wordt het volgende lid 
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2 bis ingevoegd:
"2 bis. De Commissie moet toezien op de 
prestaties van biobrandstoffen onder alle 
seizoensomstandigheden die in de 
Europese Unie heersen om te voorkomen 
dat de kwaliteit van de in voertuigen 
gebruikte biobrandstoffen leidt tot een 
verslechtering van verontreinigende 
emissies, de CO2-uitstoot of de algehele 
prestaties van de voertuigen. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage I of II van deze 
richtlijn om indien noodzakelijk 
specifieke parameters, testlimieten en 
testmethoden in te voeren."

Or. en

Motivering

De normen voor conventionele biobrandstoffen moeten worden herzien om producten van 
hoge kwaliteit te garanderen voor de consument. Indien noodzakelijk moeten de parameters 
die de brandstofkwaliteit waarborgen bij Richtlijn 98/70/EG worden vastgesteld.

Amendement 293
Gaston Franco

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In artikel 10 wordt lid 1 vervangen door 
het volgende:

Schrappen

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

Or. fr

Amendement 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 295
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10a

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het volgende artikel 10 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 10 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
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artikel neergelegde voorwaarden.
2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
wordt verwezen, wordt verleend voor een 
onbepaalde periode vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, lid 5 bis en leden 5 tot 
en met 7, artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, 
lid 1, wordt verwezen, kan op gelijk welk 
moment door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Een 
dergelijk intrekkingsbesluit maakt een 
einde aan de in het desbetreffende besluit 
gespecificeerde bevoegdheidsdelegatie. 
Het intrekkingsbesluit wordt van kracht 
op de dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
5. Een gedelegeerde handeling, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 7 bis, 
lid 5, artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van deze 
termijn de Commissie heeft medegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of 
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de Raad kan die periode met twee 
maanden worden verlengd."

Or. fr

Amendement 296
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5, artikel 7 ter, 
lid 3, tweede alinea, artikel 7 quinquies, 
leden 5 en 7, artikel 8 bis, lid 3, en artikel 
10, lid 1, wordt verwezen, wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
5 jaar vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit]. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het 
verstrijken van de periode van vijf jaar 
een rapport op met betrekking tot de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de standaardformuleringen van het Europees Parlement inzake gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 298
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 300
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 302
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 304
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze
termijn met twee maanden worden 
verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5, 7 en 8,
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan de
termijn met twee maanden worden 
verlengd.

Or. es

Amendement 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, lid 5, artikel 8 bis, 
lid 3, en artikel 10, lid 1, treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van deze termijn de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij geen bezwaar zullen 
maken. Die termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, lid 1 bis en leden 5 tot 
en met 7, artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, 
lid 1, treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
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bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Artikel 1 wordt vervangen door:
"In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld 
voor het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende nationale streefcijfers 
vastgesteld voor het totale aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
bruto-eindverbruik van energie [...]. Zij 
stelt regels vast betreffende de 
statistische overdracht tussen lidstaten, 
gezamenlijke projecten tussen lidstaten 
onderling en met derde landen, 
garanties van oorsprong, 
administratieve procedures, voorlichting 
en opleiding en toegang tot het 
elektriciteitsnet voor energie uit 
hernieuwbare bronnen. Zij stelt 
duurzaamheidscriteria vast voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa."

Or. it

Amendement 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt -1 (nieuw)



PE513.033v01-00 66/100 AM\937596NL.doc

NL

Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 2 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Artikel 2, onder e), wordt vervangen 
door:
"e) "biomassa": de biologisch 
afbreekbare fractie van producten, 
afvalstoffen en residuen van biologische 
herkomst uit de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken 
inclusief visserij en aquacultuur, 
alsmede de biologisch afbreekbare 
fractie van industrieel en huishoudelijk 
afval, maar exclusief fracties uit de 
bosbouw en andere houtfracties die 
industrieel of economisch herbruikbaar of 
recycleerbaar zijn voor verdere industriële 
toepassing;"

Or. en

Amendement 309
Gaston Franco

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In artikel 2 wordt letter (k) 
vervangen door:
"k) "steunregeling" houdt in een 
instrument, regeling of mechanisme, 
toegepast door een lidstaat of een groep 
lidstaten, dat/die het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen bevordert 
door de productiekosten van de 
energievorm te verlagen, de 
verkoopprijs te verhogen of het volume 
aangekochte energie te vergroten door 
een verplichting tot het gebruik van 
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hernieuwbare energie of op een andere 
wijze; dit omvat, maar blijft niet beperkt 
tot, investeringssteun, 
belastingvrijstelling of -verlaging, 
terugbetaling van belasting, 
steunregelingen voor verplichting tot 
gebruik van hernieuwbare energie, met 
inbegrip van regelingen betreffende 
groenestroomcertificaten, en directe 
prijssteunregelingen met inbegrip van 
feed-in-tarieven en premiebetalingen; de 
steunregelingen mogen niet leiden tot 
verstoringen op de grondstoffenmarkten 
van andere industriële sectoren die van 
oudsher gebruikmaken van dezelfde 
grondstof."

Or. fr

Amendement 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 2, onder k), wordt 
vervangen door:
"k) "steunregeling": een instrument, 
regeling of mechanisme, toegepast door 
een lidstaat of een groep lidstaten, die 
het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen bevordert door 
de kosten van deze energievorm te 
verlagen, de verkoopprijs te verhogen of 
het volume aangekochte energie te 
vergroten door een verplichting tot het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen of op een andere wijze. Dit 
omvat, maar blijft niet beperkt tot, 
investeringssteun, belastingvrijstelling of 
-verlaging, terugbetaling van belasting, 
steunregelingen voor verplichting tot 
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gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen met inbegrip van regelingen 
betreffende groenestroomcertificaten, en 
directe prijssteunregelingen met 
inbegrip van teruglevertarieven en 
premiebetalingen; steunregelingen 
mogen geen marktdistorsie veroorzaken 
ten aanzien van de grondstofprijzen voor 
andere industriële sectoren die van 
oudsher dezelfde grondstoffen 
gebruiken;"

Or. en

Amendement 311
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 312
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
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"p ter) "conventionele biobrandstof": een 
biobrandstof die bestaat uit plantaardige 
olie of een biobrandstof die is vervaardigd 
uit zetmeel (al dan niet afkomstig uit 
afval), plantaardige olie (al dan niet 
afkomstig uit afval), dierlijke vetten (al 
dan niet afkomstig uit afval) of suiker."

Or. en

Amendement 313
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan artikel 2 wordt de volgende 
letter p bis toegevoegd:
"p bis) "geavanceerde biobrandstoffen": 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
uit grondstoffen die geen directe 
concurrentie vormen voor voedsel- en 
voedergewassen. Een niet-volledige lijst 
van geavanceerde biobrandstoffen is 
opgenomen in bijlage IX. De Commissie 
is bevoegd overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter aanpassing van deze lijst aan 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen."

Or. es

Amendement 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 2 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"p bis) "geavanceerde biobrandstoffen": 
biologisch materiaal waarvan het 
desbetreffende alternatieve gebruik 
verbonden is met omvangrijke emissies 
van methaan en lachgas zonder dat 
hiermee bruikbare energie wordt 
opgewekt overeenkomstig de definitie in 
bijlage IX. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen teneinde deze lijst aan te 
passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.”

Or. sv

Amendement 315
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"p quater) "geavanceerde biobrandstof": 
biobrandstof die gemeenlijk "biobrandstof 
van de tweede generatie" of "biobrandstof 
van de derde generatie" wordt genoemd 
en geen conventionele biobrandstof bevat. 
Biobrandstof die is vervaardigd uit 
cellulosemateriaal in conventionele 
gewassen of in de nevenproducten 
geproduceerd door conventionele 
biobrandstofproductieprocessen wordt 
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geavanceerde biobrandstof genoemd."

Or. en

Amendement 316
Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende punt wordt aan artikel 
2 toegevoegd:
"p bis)"koolstofarme brandstoffen": 
brandstoffen met broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus die ten 
minste 50% minder bedragen dan de 
uitgangswaarde voor brandstoffen op 
basis van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus per 
eenheid energie uit fossiele brandstoffen 
in 2010."

Or. en

Motivering

Het is van belang de vraag naar en de bevordering van koolstofarme brandstoffen aan te 
moedigen.

Amendement 317
Bas Eickhout

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan artikel 2 wordt het volgende 
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punt ingevoegd:
"p bis)"afvang en benutting van koolstof 
voor vervoersdoeleinden": een proces 
waarbij koolstofrijke (CO/CO2) afval- en 
residugasstromen afkomstig van niet-
hernieuwbare energiebronnen worden 
afgevangen en worden verwerkt tot 
brandstoffen die worden gebruikt in de 
vervoersector;"

Or. en

Amendement 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 2 wordt het volgende punt 
ingevoegd:
"p bis) "verwerkingsresidu": een stof die 
niet het eindproduct (de eindproducten) 
vormt waarop een productieproces 
rechtstreeks is gericht. Het vormt geen 
hoofddoel van het productieproces en het 
proces is niet opzettelijk gewijzigd om het 
te produceren."

Or. en

Motivering

In heel Europa worden diverse definities van residuen gehanteerd. Voor de duidelijkheid moet 
een duidelijke definitie worden opgenomen. Deze definitie is ontleend aan de mededeling van 
de Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van de duurzaamheidsregeling van de EU 
voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa en over boekingsregels voor biobrandstoffen 
(2010/C 160/2).

Amendement 319
Gaston Franco
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – titel

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de titel wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

"Bindende nationale streefcijfers en 
maatregelen voor het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen".

Or. fr

Amendement 320
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. it

Amendement 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Amendement 323
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. es

Amendement 324
Gaston Franco

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. fr

Amendement 325
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. de

Motivering

Om te garanderen dat de bindende nationale totale streefcijfers voor het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen worden behaald, moet de besluitvorming met betrekking tot de 
nodige maatregelen - indachtig het subsidiariteitsbeginsel - aan de lidstaten worden 
overgelaten.

Amendement 326
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. de

Motivering

Wijzigingen van 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 327
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 In het kader van het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer mag de 
gezamenlijke bijdragen van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen niet meer bedragen dan de 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
de maximumbijdrage als uiteengezet in 

In het kader van het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer mag de 
gezamenlijke bijdragen van zowel 
conventionele als geavanceerde
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
geproduceerd uit de in bijlage IX 
genoemde grondstoffen niet meer 
bedragen dan de energiehoeveelheid die 
overeenstemt met de maximumbijdrage als 
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artikel 3, lid 4, onder d). uiteengezet in artikel 3, lid 4, onder d).

Or. en

Motivering

Er moet één streefcijfer voor zowel conventionele en geavanceerde biobrandstoffen worden 
overwogen.

Amendement 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer mag de 

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

gezamenlijke bijdrage van biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa geproduceerd uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers alsmede olie- en energiegewassen, 
die alleen gebruikt mogen worden als de 
grondstoffen zijn verkregen van land dat 
op dusdanige wijze wordt beheerd dat de 
koolstofopnamecapaciteit van de grond 
wordt verhoogd en de 
bodemvruchtbaarheid wordt beschermd, 
niet meer bedragen dan de 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
de maximumbijdrage als uiteengezet in 
artikel 3, lid 4.

Or. en

Amendement 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 331
Paolo Bartolozzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
“Uiterlijk 2020 bestaat ten minste 3% van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen. Uiterlijk 
2025 bestaat ten minste 5% van het 
eindenergieverbruik in de vervoerssector 
uit energie verkregen uit geavanceerde 
biobrandstoffen.”

Or. en

Amendement 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt -i (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) De eerste alinea wordt vervangen door:
"4. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit geavanceerde 
energiebronnen die in alle vormen van 
vervoer worden gebruikt in 2020 
minstens 3% bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat.”

Or. en

Motivering

Deze wijziging voorziet in een vervanging van het streefcijfer van 10% voor biobrandstoffen 
in de vervoersector door een streefcijfer van 3% voor geavanceerde energiebronnen voor 
gebruik in het vervoer, d.w.z. geavanceerde biobrandstoffen en afvang en benutting van 
koolstof voor vervoersdoeleinden (bijvoorbeeld door onvermijdelijke industriële afvalgassen 
te gebruiken als voedsel voor de microbiële fermentatie voor de productie van vloeibare of 
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gasvormige brandstof). Rekening houdend met dubbele tellingen, komt dit neer op een 
vergelijkbaar kwantitatieve doelstelling als door de Commissie wordt voorgesteld, maar 
zonder de verplichting op land verbouwde gewassen te gebruiken.

Amendement 333
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt -i (nieuw)Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) de eerste alinea wordt vervangen door 
het volgende:
"4) Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in alle vormen van vervoer in 
2020 minstens 8 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat."

Or. fr

Amendement 334
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – letter -i (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) de eerste alinea wordt vervangen door 
het volgende:
4. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in alle vormen van vervoer in 
2020 minstens 10% bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat. Een lidstaat mag van dit 
streefcijfer afwijken indien aan de 
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volgende voorwaarden is voldaan:
- de lidstaat heeft de in de leden 1 en 2 
vastgestelde streefcijfers behaald;
- het totale energieverbruik in de 
vervoersector van de lidstaat is lager dan 
de prognoses voorzien in het nationale 
actieplan op het gebied van hernieuwbare 
energie;
- de lidstaat toont aan dat deze afwijking 
hem in staat stelt de in de leden 1 en 2 
vastgestelde streefcijfers tegen lagere 
kosten te bereiken en verbindt zich er 
bijgevolg toe deze streefcijfers te trachten 
te overschrijden.”

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10 % hernieuwbare energie in de vervoersector kan averechtse 
uitwerkingen hebben (bv. overstimulering van biobrandstoffen die gaan concurreren met 
voedingsmiddelen). Het is dienstig de lidstaten de mogelijkheid te bieden hun streefcijfers op 
een alternatieve manier te behalen.

Amendement 335
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt -i (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) de eerste alinea wordt vervangen door 
het volgende:
"4. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in alle vormen van vervoer in 
2020 minstens 10 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat, en ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
energiebronnen in benzine in 2020 
minstens 10 % van het eindverbruik van 
energie in benzine in die lidstaat 
bedraagt."
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Or. fr

Amendement 336
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub -i (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea’s 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) na de eerste alinea worden de volgende 
alinea's ingevoegd:
"Uiterlijk in 2020 bestaat ten minste 2 %
van het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen.
Uiterlijk in 2025 bestaat ten minste 4 %
van het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen."

Or. es

Amendement 337
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt -i (nieuw)Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 a en 1 b (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) na de eerste alinea worden de volgende 
alinea’s ingevoegd:
"Uiterlijk 2020 bestaat ten minste 2 % van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoersector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen.
Uiterlijk 2025 bestaat ten minste 4 % van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoersector uit energie verkregen uit 
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geavanceerde biobrandstoffen."

Or. fr

Amendement 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 4 wordt als volgt gewijzigd: (c) lid 4 wordt geschrapt.

(i) in punt b) wordt de volgende zin 
toegevoegd:
"Dit punt laat het bepaalde in artikel 17, 
lid 1, onder a) en artikel 3, lid 4, onder d), 
onverlet;"
(ii) het volgende punt d) wordt 
toegevoegd:
"d) voor het berekenen van 
biobrandstoffen in de teller bedraagt het 
aandeel van energie uit biobrandstoffen 
geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen niet meer dan 5 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020."
(iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:
"De bijdrage gemaakt door:
(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn; 
(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn; 
(iii) hernieuwbare vloeibare en 
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gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.
De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen. 
De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

Or. it

Motivering

Om het probleem van de duurzaamheid van biobrandstoffen bij de wortel aan te pakken moet 
de oorzaak worden weggenomen, dat wil zeggen dat het in Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde 
verplichte aandeel van 10% moet worden afgeschaft. Voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies in de vervoerssector bestaan er trouwens goede en minder 
problematische alternatieven, zoals de verbetering van de energie-efficiëntie van voertuigen 
of de stimulering van het openbaar vervoer (met name over het spoor).

Amendement 339
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub i
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) in punt b) wordt de volgende zin 
toegevoegd:

Schrappen

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

Or. es
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Amendement 340
Bas Eickhout

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) in punt b) wordt de volgende zin 
toegevoegd:

i) punt b) komt als volgt te luiden:

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

“b) voor het berekenen van 
biobrandstoffen in de teller, d.w.z. het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen uit afvang en benutting 
van koolstof voor vervoer, worden met 
het oog op de naleving van de eerste 
alinea, de soorten geavanceerde
hernieuwbare energie uit grondstoffen als 
bedoeld in bijlage IX, hernieuwbare 
elektriciteit en energie uit afvang en 
benutting van koolstof voor vervoer in 
aanmerking genomen. Dit punt laat het 
bepaalde in artikel 17, lid 1, onder a) en 
artikel 3, lid 4, onder d), onverlet;"

Or. en

Motivering

Geavanceerde biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en afvang en benutting van koolstof 
voor vervoer (bijvoorbeeld door onvermijdelijke industriële afvalgassen te gebruiken als 
voedsel voor de microbiële fermentatie voor de productie van vloeibare of gasvormige 
brandstof) leveren een bijdrage aan het streefcijfer van 3% voor geavanceerde 
energiebronnen voor gebruik in het vervoer.

Amendement 341
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – letter i a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter c – tweede zin
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de laatste zin van punt c) wordt 
vervangen door:
"Voor het berekenen van de elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen die 
verbruikt wordt door elektrische (voor 
de weg en niet voor de weg bestemde)
voertuigen, wordt dit verbruik geacht 
vijf keer de energie-inhoud te zijn van de 
input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen."

Or. en

Amendement 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) In punt c) wordt de tweede zin 
vervangen door:
“Voor het berekenen van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die 
verbruikt wordt door elektrische 
wegvoertuigen, wordt dit verbruik 
geacht vijf keer de energie-inhoud te zijn 
van de input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen.”

Or. en

Amendement 343
Bas Eickhout

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) In punt c) wordt de tweede zin 
vervangen door:
“Voor het berekenen van de elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen die 
verbruikt wordt door elektrische 
wegvoertuigen, wordt dit verbruik 
geacht vier keer de energie-inhoud te zijn 
van de input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen.”

Or. en

Amendement 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) In punt c) wordt de tweede zin 
vervangen door:
“Voor het berekenen van de elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen die 
verbruikt wordt door elektrische 
wegvoertuigen en geëlektrificeerde 
spoorlijnen, wordt dit verbruik geacht 
2,5 keer de energie-inhoud te zijn van de 
input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen.”

Or. en

Amendement 345
Pilar Ayuso
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Amendement 346
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt

(i) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit de in 
artikel 21, lid 2, vermelde grondstoffen, 
ten minste 2 % van het totale 
energieverbruik in de vervoersector in 
2020 en

(ii) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit 
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voedselgewassen ten minste 8 % van het 
totale energieverbruik.

Or. de

Motivering

Dubbeltelling en viervoudige telling zouden de belangrijke grondstoffenmarkten verstoren en 
bestaande methoden voor de recycling van afvalstoffen zouden van de markt worden 
verdrongen. Dit zou tot verhoogde afvalproductie en mondiaal, op de EU gericht 
afvaltoerisme leiden.

Amendement 347
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller

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

ii) bedraagt het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit 
voedselgewassen ten minste 8% [10%] van 
het eindenergieverbruik.

Or. en
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Amendement 348
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt

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

Or. de

Motivering

De invoering van 5%-maxima voor biobrandstoffen van de eerste generatie brengt het gevaar 
mee dat de doelstelling van richtlijn 2009/28/EG om het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in 2020 te doen uitkomen op ten minste 10 % van het eindverbruik van energie in het 
vervoer, niet wordt bereikt. Geavanceerde biobrandstoffen bevinden zich nog in de 
ontwikkelingsfase en zullen in het lopende decennium niet marktrijp worden. Er is dan ook 
een aparte regeling voor een aandeel van 2 % nodig.

Amendement 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii 
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter d
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller, (i) moet het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen van de lijst van 
grondstoffen opgesomd in deel A van 
bijlage IX en in deel B van bijlage IX ten 
minste 2 % bedragen van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector 
en (ii) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen en 
suikers 8 % van het eindenergieverbruik in 
benzine in 2020.

Or. fr

Motivering

O&O moet dus worden aangemoedigd in alle sectoren met groot potentieel, hetzij via het 
systeem van energie-inhoud, hetzij door substreefcijfers voor bijmenging vast te stellen die 
investeerders zicht en activiteiten bieden, naar gelang van de rijpheid van de sectoren.

Amendement 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit geavanceerde biobrandstoffen 
niet minder dan 2% van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

Or. en
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Amendement 351
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit geavanceerde biobrandstoffen 
niet minder dan 2% van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

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. Geavanceerde biobrandstoffen zijn nog in ontwikkeling en zullen, volgens een 
ontwerpstudie van de FAO, in dit decennium niet volledig voldoen aan de wetten van de 
markt. Het is noodzakelijk een afzonderlijk mandaat voor 2% vast te stellen om de markt voor 
deze brandstoffen te ontsluiten.

Amendement 352
Paolo Bartolozzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen niet 

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit in deel A en van bijlage IX opgenomen 
grondstoffen (geavanceerde 
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meer dan 5%, het geraamde aandeel 
ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

biobrandstoffen) ten minste 3% van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020. Biobrandstoffen, geproduceerd uit 
de in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, worden geacht twee keer 
hun energie-inhoud te zijn.

Or. en

Amendement 353
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit zowel conventionele als 
geavanceerde biobrandstoffen niet meer 
dan 8%, het geraamde aandeel ervan eind 
2011, van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020.

Or. en

Motivering

Er moet één streefcijfer voor zowel conventionele en geavanceerde biobrandstoffen worden 
overwogen.

Amendement 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 
olie- en energiegewassen bedraagt niet
meer dan 3%, het geraamde aandeel ervan 
eind 2011, van het eindenergieverbruik in 
de vervoersector in 2020.

Or. en

Amendement 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit oliegewassen niet meer dan 4 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

Or. sv

Amendement 356
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers, olie- en andere op land 
verbouwde energiegewassen niet meer dan 
4%, het geraamde aandeel ervan eind 2011, 
van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020.

Or. en

Amendement 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers, oliegewassen en andere 
in deel A van bijlage VIII vermelde 
energiegewassen niet meer dan 7%, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

Or. en

Motivering

De oplossing van een probleem mag niet leiden tot het ontstaan van een ander probleem. De 
voor de “geavanceerde” biobrandstoffen voorgestelde vermenigvuldigingsfactoren kunnen 
leiden tot een plotse toename van de productie ervan, zonder dat op dit moment voldoende 
duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn voor het bosecosysteem en voor de 
bodemvruchtbaarheid en de ecosystemen.
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Amendement 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 359
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De effectbeoordeling bij dit voorstel onderkent dat het moeilijk is de exacte hoeveelheid 
emissies als gevolg van indirecte veranderingen in het landgebruik te ramen. Vanwege deze 
onzekerheden is voorzichtigheid geboden. Eén ding lijkt echter vast te staan: er is een 
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duidelijk verschil tussen bio-ethanol en biodiesel wat de ILUC-emissies betreft. De ILUC- en 
directe emissies van bio-ethanol zijn veel geringer, dus het gebruik van bio-ethanol 
vermindert de emissies van de vervoersector aanmerkelijk. Dit verschil moet in aanmerking 
worden genomen bij de lopende herziening van de richtlijnen.

Amendement 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen niet 
meer dan 5%, het geraamde aandeel ervan 
eind 2011, en bedraagt het aandeel van 
hernieuwbare elektriciteit voor weg- en 
spoorvervoer, of het gebruik van 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong, ten minste 2,5%,
van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020.

Or. en

Amendement 361
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De doelstellingen van het klimaatbeleid van de EU moeten worden uitgebreid voor de periode 
na 2020. In de tussentijd vergen bestaande en nieuwe investeringen een stabiel 
regelgevingskader en bescherming van het gewettigde vertrouwen.

Amendement 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"d bis) het aandeel geavanceerde 
biobrandstoffen bedraagt in 2020 ten 
minste 3 % van het eindenergieverbruik 
in de vervoerssector."

Or. sv

Amendement 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) Het volgende punt d bis wordt 
toegevoegd:
“d bis) De bijdrage van geavanceerde 
biobrandstoffen moet in 2020 ten minste 
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3% van het eindverbruik van energie in 
het vervoer bedragen."

Or. en


