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Amendement 364
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"De bijdrage gemaakt door:
(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.
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. en
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Amendement 365
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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



AM\937597NL.doc 5/93 PE513.034v01-00

NL

Motivering

Door de dubbel- en viervoudige telling zouden vertekeningen op de belangrijke 
grondstoffenmarkten ontstaan, bestaande recyclemethoden van grondstofafval zouden van de 
markt worden verdrongen. Dit zou leiden tot een grotere afvalproductie en mondiaal 
afvaltoerisme naar de EU.

Amendement 366
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de volgende letter e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"De bijdrage gemaakt door:
(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.
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 
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artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen"

Or. en

Motivering

Meervoudige telling komt neer op statistisch bedrog dat het publiek misleidt over de 
werkelijke bijdrage van geavanceerde biobrandstoffen, de klimaatdoelstellingen voor 2020 
hindert, de doelstellingen van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG ter discussie stelt, de 
beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen voor de vervoersector vermindert, de EU 
afhankelijker maakt op energiegebied en de vermindering van de broeikasgasemissies in de 
vervoersector vertraagt. Geavanceerde biobrandstoffen zijn nog steeds in ontwikkeling en 
volgens een ontwerpstudie van de FAO worden deze in het huidige decennium niet marktrijp.

Amendement 367
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"De bijdrage gemaakt door:
i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
iii) hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn.
De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
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(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. de

Motivering

Veranderingen in de geldende wetgevingsbesluiten mogen niet tot discriminatie van bepaalde 
biobrandstoffen leiden. De meervoudige telling van biobrandstoffen van de jongste generatie 
zou bovendien leiden tot ondermijning van het 10 %-streefcijfer voor 2020.    

Amendement 368
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"De bijdrage gemaakt door
i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;



PE513.034v01-00 8/93 AM\937597NL.doc

NL

iii) hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn.
De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.
De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
25 ter gedelegeerde handelingen vast te 
stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

Or. de

Motivering

Dubbeltellingen zijn statistisch gezien problematisch, omdat hierdoor 'virtuele' 
biobrandstoffen worden gecreëerd, waarmee de klimaatdoelstellingen voor 2020 van de EU 
ter discussie kunnen worden gesteld. Met het voorstel van de EU-Commissie wordt het 
publiek misleid wat betreft de werkelijke bijdrage van geavanceerde biobrandstoffen, 
waarvan het volume slechts een vierde is van wat het lijkt te zijn. Dubbeltellingen zouden als 
gevolg daarvan leiden tot een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in de 
Europese transportsector.

Amendement 369
Sophie Auconie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

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

Amendement 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. sv

Amendement 371
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Meervoudige telling is geen effectief instrument voor het halen van de doelstellingen van deze 
richtlijn en moet derhalve worden geschrapt.
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Amendement 372
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Amendement 373
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 375
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
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Or. en

Motivering

Meervoudige telling mag maar op één niveau worden toegepast, omdat de toepassing van 
twee niveaus problemen oplevert ten aanzien van de technologie en de 
concurrentieneutraliteit. Waarom zijn bepaalde materialen beter en wie bepaalt dat? 
Viervoudige telling ontmoedigt investeringen in dubbel getelde biobrandstoffen, waardoor er 
niet genoeg beschikbaar dreigt te zijn om de doelstellingen te halen. Twee niveaus 
veroorzaken onzekerheid onder investeerders en financiers, met name wanneer de markt de 
doelstelling dicht benadert of overschrijdt.

Amendement 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
afvalstoffen en residuen, wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn;

Or. en

Amendement 377
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Meervoudige telling mag maar op één niveau worden toegepast, omdat de toepassing van 
twee niveaus problemen oplevert ten aanzien van de technologie en de 
concurrentieneutraliteit. Waarom zijn bepaalde materialen beter en wie bepaalt dat? 
Viervoudige telling ontmoedigt investeringen in dubbel getelde biobrandstoffen, waardoor er 
niet genoeg beschikbaar dreigt te zijn om de doelstellingen te halen. Twee niveaus 
veroorzaken onzekerheid onder investeerders en financiers, met name wanneer de markt de 
doelstelling dicht benadert of overschrijdt.

Amendement 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De in deel B van bijlage IX opgenomen grondstoffen mogen niet worden verdubbeld in het 
kader van de doelstelling van 3 % geavanceerde brandstoffen voor de vervoersector.

Amendement 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt ii)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
bijlage IX genoemde grondstoffen, wordt 
geacht twee keer hun energie-inhoud te 
zijn, met uitzondering van afgewerkte 
bak- en braadolie en dierlijke vetten;

Or. en

Amendement 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 381
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zoals vermeld in artikel 1 van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen wordt hierin "een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor het bevorderen van energie uit hernieuwbare 
bronnen". Er is derhalve geen reden om deze richtlijn open te stellen voor brandstoffen die 
geproduceerd zijn uit niet-hernieuwbare grondstoffen.

Amendement 382
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn.

(iii) hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn.

Or. en

Motivering

De omschrijving "hernieuwbare vloeibare en gasvormige brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong" is moeilijk te begrijpen en moet in deze richtlijn worden gedefinieerd, maar voor 
de doeleinden van deze richtlijn kunnen deze stoffen onder meer worden opgevat als waterstof 
of zuurstof dat geproduceerd is door middel van wind- of zonne-energie.

Amendement 383
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) hernieuwbare vloeibare en
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 

(iii) de afvang en het gebruik van koolstof 
voor vervoersdoeleinden wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.
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keer hun energie-inhoud te zijn.

Or. en

Motivering

Hernieuwbare vloeibare en gasvormige brandstoffen van niet-biologische oorsprong zijn 
verplaatst naar deel A van bijlage IX en worden derhalve geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn in het kader van de doelstelling van 3 % geavanceerde brandstoffen voor de 
vervoersector.

Amendement 384
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 1 – punt iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn.

(iii) hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong wordt uitsluitend geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn wanneer 
voor de productie ervan niet-drinkbaar 
water en/of water dat niet geschikt is voor 
irrigatie, is gebruikt.

Or. en

Motivering

Drinkbaar water en irrigatiewater vormen al een probleem en zullen in de nabije toekomst 
een van de grootste wereldwijde problemen vormen. Dit water mag niet worden verspild aan 
onvolgroeide technologieën voor de omzetting van elektriciteit in gas en vloeistoffen met een 
lage omzettingsefficiëntie.

Amendement 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het aandeel biobrandstoffen op 
basis van lignocellulosisch materiaal 
dient in 2020 minimaal 1 % van het totale 
eindenergieverbruik in de vervoerssector 
te bedragen;

Or. fr

Amendement 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) het aandeel biobrandstoffen op 
basis van de in Bijlage IX, Deel A 
weergegeven stoffen dient in 2020 ten 
minste 2 % van het totale 
eindenergieverbruik in de vervoerssector 
te bedragen.

Or. fr

Amendement 387
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Materialen die doelbewust zijn gewijzigd 
om te worden aangemerkt als afval vallen 
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niet binnen de categorieën (i) t/m (iii).

Or. fr

Amendement 388
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Onnodig ingeval van één niveau van meervoudige telling.

Amendement 389
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze als afvalstoffen te kunnen 
aanmerken, en ze nemen passende 
maatregelen ter bestrijding van fraude.

Or. es
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Amendement 390
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie dienen een procedure in, 
volgens welke de lidstaten erover waken 
dat geen grondstoffen doelbewust worden 
gewijzigd om ze binnen de categorieën (ii) 
en (iii) te doen vallen.

Or. en

Amendement 392
Gilles Pargneaux

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

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

De lidstaten waken erover dat er bij 
vaststelling van fraude gepaste 
maatregelen worden getroffen.

De lidstaten en de Commissie zorgen er 
middels een geharmoniseerd Europees 
registratiesysteem voor dat de 
biobrandstoffen zoals bedoeld in de 
categorieën (i) t/m (iii) niet meerdere 
malen worden meegerekend, teneinde in 
de geest van de in onderhavige artikel 
bedoelde doelstellingen te handelen.
De lidstaten en de Commissie zorgen 
ervoor dat de biobrandstoffen zoals 
bedoeld in de categorieën (i) t/m (iii) 
getraceerd kunnen worden middels het uit 
hoofde van Richtlijn 2008/98/EG 
ingerichte afvalbeheersysteem. Er wordt 
een soortgelijk systeem ontwikkeld voor 
ingevoerde afvalstoffen en residuen.

Or. fr

Amendement 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten raadplegen een onafhankelijk 
Europees registratiesysteem ter controle 
van de oorsprong en de traceerbaarheid 
van alle biobrandstoffen, en met name 
van de geavanceerde biobrandstoffen die 
in bijlage IX genoemd worden of in 
aanmerking komen voor extra stimulering 
of voor een afzonderlijke doelstelling op 
Europees of nationaal niveau. Dit register 
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moet bestaan uit een enkele databank die 
alle biobrandstofvolumes vanaf hun 
oorsprong tot aan het eindverbruik 
certificeert. Het register is erop gericht 
onbetrouwbare meervoudige declaraties 
van dezelfde volumes in het kader van 
twee of meer nationale of Europese 
regelingen, te voorkomen, registreert 
biobrandstoffen vanaf hun oorsprong en 
waakt erover dat geen grondstoffen 
doelbewust worden gewijzigd om ze 
binnen de categorieën (i) tot en met (iii) te 
doen vallen.

Or. en

Amendement 394
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten zetten een onafhankelijk pan-
Europees registratiesysteem op ter 
waarborging van de traceerbaarheid van 
alle geavanceerde biobrandstoffen die zijn 
uiteengezet in Bijlage IX of die in 
aanmerking komen voor 
stimuleringsmaatregelen. Dit register 
bestaat uit een unieke gegevensbank 
waarmee partijen geavanceerde 
biobrandstoffen vanaf de bron tot aan de 
eindgebruiker kunnen worden 
gecertificeerd. Doel van het register is met 
name te voorkomen dat dezelfde partijen 
biobrandstoffen opzettelijk meerdere 
malen worden aangegeven bij twee of 
meerdere nationale of Europese 
regelingen, alsook om ervoor te zorgen 
dat biobrandstoffen vanaf de bron kunnen 
worden getraceerd en dat er geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
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om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.

Or. fr

Amendement 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen. De Commissie brengt 
vóór 31 december 2017 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
tenuitvoerlegging van punt e) en over de 
maatregelen die de lidstaten hebben 
getroffen om ervoor te zorgen dat 
grondstoffen uit de categorieën (i) tot en 
met (iii) niet doelbewust worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 396
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 

Schrappen
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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. en

Motivering

Artikel 3 bevat essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor het buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen valt.

Amendement 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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."

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 uitvoeringshandelingen vast 
te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

Or. en

Amendement 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 – letter e – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 indien deze 
stimulerend werken op onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van 
innovatieve technologieën in de lidstaten 
en deze helpen de zo noodzakelijke 
verbetering van de voorzieningszekerheid 
tot stand te brengen.

Or. fr

Amendement 399
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om technologieën en processen te 
bevorderen die de broeikasgasemissies 
sterk verminderen zonder indirecte 
veranderingen in het landgebruik te 
veroorzaken, wordt de energie-inhoud van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
geacht tweemaal de nationale telling te 
bedragen, wanneer ze de 
broeikasgasemissies met ten minste 75 % 



PE513.034v01-00 26/93 AM\937597NL.doc

NL

verminderen en grondstoffen gebruiken 
waarvan de geraamde emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik worden geacht nul te zijn 
overeenkomstig deel B van bijlage V.

Or. en

Amendement 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor bepaalde in bijlage IX opgenomen 
residuen wordt dit punt pas uitgevoerd 
zodra er Europese duurzaamheidscriteria 
zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 401
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie doet het 
Europees Parlement en de Raad 
voorstellen voor geharmoniseerde 
oplossingen voor de problematiek van 
fraude of dubbele telling als gevolg van 
een slechte toepassing van de in punt (iii) 
uiteengezette criteria. 

Or. fr
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Amendement 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) het volgende punt e) bis wordt 
toegevoegd:
"(e bis) Met het oog op naleving van de in 
dit lid bedoelde doelstelling, kunnen de 
lidstaten voldoen aan hun aandeel energie 
uit biobrandstoffen geproduceerd uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers, oliegewassen en andere op land 
verbouwde energiegewassen, door de niet 
uit biomassa verkregen hernieuwbare 
energie, d.w.z. wind- zonne-
geothermische of getijdenenergie, te 
verhogen, indien dit een aanvulling is op 
de ramingen die zijn opgenomen in hun 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, gemelde 
nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie."

Or. en

Amendement 403
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:
"4 bis. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
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bronnen in de luchtvaart uiterlijk op 
31 december 2020 2 % bedraagt van het 
eindenergieverbruik in de 
luchtvaartsector. Deze vermindering 
behelst:
(a) 0,5 % uiterlijk op 31 december 2016;
(b) 1 % uiterlijk op 31 december 2018."

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om met name duurzame biobrandstoffen in de luchtvaartsector te 
ondersteunen, omdat deze vervoersector geen alternatieven heeft. Een afzonderlijke 
doelstelling voor luchtvaartbiobrandstoffen draagt bij tot het halen van de CO2-
reductiedoelstellingen voor de vervoersector. Deze doelstelling weerspiegelt voorts het 
"vluchtpadinitiatief" van de Commissie, dat erop gericht is tegen 2020 een productie van twee 
miljoen ton biobrandstoffen voor de luchtvaartsector te halen.

Amendement 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:
"4 bis. Met het oog op het halen van de in 
lid 4 vastgestelde doelstelling zorgen de 
lidstaten ervoor dat het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen in de 
luchtvaart uiterlijk in 2020 1 % bedraagt 
van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector."

Or. en

Motivering

Biobrandstoffen zijn de beste manier om de broeikasgasemissies in de luchtvaartsector te 
verminderen. Biobrandstoffen voor vliegtuigen moeten worden opgenomen in de doelstelling 
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dat 10 % van het totale energieverbruik bestaat uit hernieuwbare energie. De productie van 
biobrandstoffen die geschikt zijn voor de luchtvaart vereist geavanceerde 
biobrandstoffentechnologie. Die technologie moet nu verder worden gestimuleerd om de 
commerciële productie te verhogen en de commerciële uitrol verder te ontwikkelen.

Amendement 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 5 – lid 5 – tweede zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 406
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 5 – lid 5 – tweede zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
aanpassing aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang van de 
energie-inhoud van transportbrandstoffen 
als gegeven in bijlage III. In bijlage III 
van Richtlijn 2009/28/EG mogen nieuwe 
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waarden voor de energie-inhoud in 
aanmerking worden genomen door lagere 
warmteberekeningen toe te voegen voor 
de totale bijdrage van biobrandstoffen uit 
gewassen op basis van deugdelijke 
wetenschappelijke principes, waarbij de 
waarden op één decimaal worden 
afgerond."

Or. en

Motivering

De merites en de bio-energieprestaties van elke biobrandstof moeten afzonderlijk worden 
beoordeeld op basis van deugdelijke wetenschappelijke principes.

Amendement 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 1 wordt de inleidende formule 
van alinea 1 gewijzigd door het volgende:
"1. Ongeacht of de grondstoffen op of 
buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap werden geteeld, wordt 
energie uit biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa enkel in aanmerking genomen 
voor de doeleinden genoemd onder a), b) 
en c) hieronder, indien ze voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van de leden 2 
tot en met 6 en indien ze de in artikel 3, 
lid 4, onder d) bedoelde bijdragen niet 
overschrijden:"

Or. en

Amendement 408
Christa Klaß
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) Artikel 17, lid 1, alinea 1 wordt 
geschrapt;

Or. de

Motivering

Voor geloofwaardige duurzaamheidsregelingen is in alle lidstaten strenge en uniforme 
controle op zowel conventionele als geavanceerde biobrandstoffen vereist. Door 
uitzonderingen voor bepaalde afval- en reststoffen te maken, zou vooral het gebruik van 
biobrandstof  uit grondstoffen die niet aan de duurzaamheidscriteria voldoen worden 
gestimuleerd. 

  

Amendement 409
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"In bijlage X wordt een indicatieve lijst 
opgenomen van afvalstoffen en residuen 
die mogen worden gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen. Uiterlijk 
[een jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn] stelt de Commissie een lijst met 
afvalcodes op die overeenstemmen met de 
in bijlage X bedoelde grondstoffen, aan de 
hand van een overeenkomstig de 
raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 25, lid 3, vastgestelde 
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uitvoeringshandeling. De codes stemmen 
overeen met de geharmoniseerde 
afvalstoffenlijst zoals opgenomen in de 
bijlage bij Beschikking 2000/532/EG van 
de Commissie."

Or. en

Amendement 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 411
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 35 % (waarbij de
broeikasgasemissies niet meer dan 
54,47 gCO2eq/MJ mogen bedragen).

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 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 50 % voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2014. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

Or. fr
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Motivering

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 mogelijkheden voor vermindering 
van de klimaatverandering door het bijmengen van biobrandstoffen.

Amendement 413
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 414
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 

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

biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 60 % voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 januari 2015. 
Een installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Aangezien deze richtlijn ten vroegste eind 2013 in werking treedt, is een halfjaar niet genoeg 
om de beschikbare technologie aan te passen aan de vereisten van deze richtlijn. De sector is 
des te meer niet voorbereid aangezien in Richtlijn 2009/28/EG is bepaald dat de 
broeikasgasemissiereductie minstens 60 % bedraagt voor biobrandstoffen die zijn 
geproduceerd in installaties die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen.

Amendement 415
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – 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 
broeikasgasemissie-reductie 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 416
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – 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 bedraagt 
de broeikasgasemissiereductie van het 
gebruik van voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking genomen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa ten 
minste 50 % (en bedragen de 
broeikasgasemissies maximaal 
41,9 gCO2eq/MJ). Met ingang van 
1 januari 2018 bedraagt de 
broeikasgasemissiereductie ten minste 
60 % (en bedragen de broeikasgasemissies 
maximaal 33,52 gCO2eq/MJ) voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
zijn geproduceerd in installaties die op of 
na 1 januari 2017 in gebruik zijn 
genomen.

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 417
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – 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 
broeikasgasemissie-reductie 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 broeikasgasemissie-reductie 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 ten vroegste eind 2013 in werking treedt, is een halfjaar niet genoeg 
om de beschikbare technologie aan te passen aan de vereisten van deze richtlijn. De sector is 
des te meer niet voorbereid aangezien in Richtlijn 2009/28/EG is bepaald dat de 
broeikasgasemissiereductie minstens 60 % bedraagt voor biobrandstoffen die zijn 
geproduceerd in installaties die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen.

Amendement 418
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria en 
geografische grenzen om te bepalen welke 
graslanden vallen onder punt c) van de 
eerste alinea."

Or. en
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Motivering

De Commissie wil de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen met 
betrekking tot aangelegenheden die de hele biobrandstoffenindustrie aanbelangen; daarom 
moeten deze deel blijven uitmaken van de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria en 
geografische grenzen om te bepalen welke 
graslanden vallen onder punt c) van de 
eerste alinea."

Or. en

Amendement 420
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) lid 4 wordt vervangen door:
"4. De biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden genoemd in 
lid 1, onder a), b) en c), mogen niet 
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geproduceerd zijn uit grondstoffen 
verkregen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in of 
na januari 2008 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht het feit 
of het land deze status nog steeds heeft:
(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 op natuurlijke wijze 
geregenereerde bossen; en
(c) aangeplante bossen."

Or. en

Amendement 421
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. In het licht van de in lid 1 onder 
a), b) en c) vermelde bepalingen mogen 
grondstoffen voor de productie van 
biobrandstoffen en biomassa voor het 
bereiken van de nagestreefde bijmenging 
niet afkomstig zijn uit streken waar 
landbouwgrond die onder de leden 4 en 5 
valt, in het jaar van de toelevering van 
grondstoffen belangrijke veranderingen 
heeft ondergaan."

Or. de

Motivering

Meer dan 70 % van de broeikasgasemissies ten gevolge van biobrandstoffen en vloeibare 
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biomassa ontstaat door veranderingen in het landgebruik van regenwoudgebieden en 
moerasgrond. Biobrandstoffen die op basis van deze veranderingen in landgebruik worden 
geproduceerd moeten daarom niet in aanmerking worden genomen. Op deze manier zouden 
zowel de in deze landen veroorzaakte broeikasgasemissies als de door indirecte 
veranderingen in landgebruik ontstane broeikasgasemissies kunnen worden gereduceerd. 

Amendement 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
"5 bis. Bij de teelt van grondstoffen voor 
de productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa moet, gelet op de 
doelstellingen genoemd in lid 1, onder a), 
b) en c), de prioriteit liggen bij 
braakliggend land."

Or. lt

Amendement 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden bedoeld in 
lid 1 mogen niet vervaardigd zijn uit 
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grondstoffen die verkregen zijn uit 
landbouw- of bosresiduen, tenzij kan 
worden aangetoond dat die aanwending 
niet tot een verslechtering van de 
landbouw- en ecosysteemfuncties leidt. De 
hoeveelheid landbouwresiduen die om 
landbouw- en milieuredenen op de bodem 
moet blijven liggen, wordt bepaald op 
basis van regionale en, in voorkomend 
geval, subregionale eco- en agro-
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 
plant tot voedsel of andere producten, zijn 
van dit lid uitgesloten. Biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die in aanmerking 
worden genomen voor de doeleinden 
bedoeld in lid 1 mogen niet vervaardigd 
zijn uit grondstoffen die verkregen zijn uit 
bosbeheerresiduen, tenzij kan worden 
aangetoond dat die aanwending niet tot 
een verslechtering van de 
ecosysteemfuncties leidt."

Or. en

Motivering

Landbouw- en bosresiduen leveren voedingsstoffen aan landbouwgewassen en beschermen 
tegen bodemerosie en biodiversiteitsverlies. Overdreven afvoer van landbouwresiduen die 
tijdens de oogst van de gewassen ontstaat, kan die milieufuncties ondermijnen. In hoeverre ze 
beschikbaar zijn voor de productie van biobrandstoffen is afhankelijk van de regionale 
omstandigheden.

Amendement 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. Grondstoffen die worden gebruikt 
voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden, worden geproduceerd aan de 
hand van duurzame 
landbeheerspraktijken die de toename van 
de koolstofvoorraden van ecosystemen in 
stand houden, de biodiversiteit vrijwaren, 
de vruchtbaarheid van de bodem en het 
organisch koolstof in de bodem 
beschermen en de instandhouding van de 
waterkwaliteit, de nutriëntenniveaus en de 
mineralenbalans bevorderen."

Or. en

Amendement 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 426
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 17 – lid 6 – alinea's 1 bis, 1 ter en 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aan lid 6 worden de volgende 
alinea's toegevoegd:
"Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
die in aanmerking worden genomen voor 
de doeleinden genoemd in lid 1, onder a), 
b), en c), worden niet vervaardigd uit 
afvalstoffen of residuen wanneer dit in 
strijd is met 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.
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
die in aanmerking worden genomen voor 
de doeleinden genoemd in lid 1, onder a), 
b), en c), worden met name niet 
vervaardigd uit afvalstoffen of residuen 
die vallen onder de hergebruiks- en 
recyclingdoelstellingen overeenkomstig 
artikel 11, lid 2, van 
Richtlijn 2008/98/EG, of onder 
maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 22 van die richtlijn 
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hebben genomen ten aanzien van 
bioafval.
In de afvalbeheersplannen en de 
afvalpreventieprogramma's die de 
lidstaten overeenkomstig hoofdstuk V van 
Richtlijn 2008/98/EG hebben vastgesteld, 
wordt het gebruik van afvalstoffen en 
residuen voor de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, in 
aanmerking genomen."

Or. en

Amendement 427
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In artikel 18 wordt het volgende 
lid 2 bis ingevoegd:
"2 bis. Eurostat verzamelt en publiceert 
gedetailleerde handelsgerelateerde 
informatie over uit voedselgewassen 
geproduceerde biobrandstoffen, 
bijvoorbeeld die op basis van granen en 
andere zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen. De beschikbare informatie 
betreft gedesaggregeerde handelsgegevens 
voor ethanol en biodiesel, aangezien de 
huidige gegevens in geaggregeerde vorm 
worden gepubliceerd, waarbij de invoer 
en uitvoer van ethanol en biodiesel 
worden samengevoegd in één 
gegevensverzameling onder de noemer 
biobrandstoffen. Uit de invoer- en 
uitvoergegevens blijken het type en de 
hoeveelheid biobrandstoffen die de EU-
lidstaten invoeren en gebruiken. De 
gegevens omvatten tevens het land van 
herkomst van deze producten of het land 
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dat deze producten naar de EU uitvoert. 
De gegevens over de invoer en uitvoer van 
biogrondstoffen of halffabrikaten worden 
verbeterd, waarbij Eurostat informatie 
verzamelt en publiceert over de in- of 
uitvoer van grondstoffen, het type en het 
land van herkomst, met inbegrip van 
intern of deels verhandelde 
grondstoffen."

Or. en

Amendement 428
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. In artikel 18 wordt het volgende 
lid 2 ter toegevoegd:
"2 ter. Eurostat verzamelt en verstrekt 
gedetailleerde informatie over het aantal 
arbeidsplaatsen, de duur ervan en de 
salarissen in verband met de directe, 
indirecte en afgeleide werkgelegenheid in 
de Europese biobrandstoffensector. De 
Commissie moet een aanvaarde methode 
ontwikkelen voor het meten van de 
werkgelegenheid, aan de hand waarvan 
de werkgelegenheid op lidstaat- en EU 
niveau systematisch wordt beoordeeld en 
gemonitord. De werkgelegenheidscijfers 
moeten worden uitgesplitst naar de sector 
ethanol en de sector biodiesel en moeten 
vermelden waar in de toeleveringsketen 
van biobrandstoffen de arbeidsplaats zich 
bevindt. Momenteel bevatten de officiële 
statistieken geen gegevens over de 
werkgelegenheid in de 
biobrandstoffensector, waarbij de 
werkgelegenheidsramingen waar 
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beleidsmakers over beschikken, 
verschillen op basis van de onderliggende 
definitie of methode van een bepaalde 
studie, de toegepaste methode voor het 
tellen van de werkgelegenheid en de mate 
waarin landbouwactiviteiten in de studie 
worden gekoppeld aan de 
biobrandstoffensector. Een formeel 
proces waarbij de werkgelegenheidscijfers 
worden ondersteund door onderliggende 
gegevens en transparante aannames, zou 
de informatie beter beschikbaar maken."

Or. en

Amendement 429
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan besluiten dat vrijwillige 
nationale of internationale systemen 
waarbij normen worden bepaald voor de 
productie van biomassaproducten, accurate 
gegevens bevatten met het oog op de 
toepassing van artikel 17, lid 2, of aantonen 
dat leveringen van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17, 
leden 3 tot en met 5. De Commissie kan 
besluiten dat deze systemen accurate 
gegevens bevatten over de maatregelen die 
zijn genomen voor de instandhouding van 
gebieden die in kritieke situaties dienst 
doen als basisecosysteem (bijvoorbeeld als 
het gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), voor 
de bescherming van bodem, water en lucht, 
het herstel van aangetast land, het 
vermijden van overmatig watergebruik in 
gebieden waar water schaars is en over de 

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

gebieden waar water schaars is en over de 
in artikel 17, lid 7, tweede alinea, bedoelde 
elementen. Voor de toepassing van 
artikel 17, lid 3, onder b), ii), kan de 
Commissie tevens gebieden voor de 
bescherming van zeldzame, kwetsbare of 
bedreigde ecosystemen of soorten 
erkennen die bij internationale 
overeenkomst zijn erkend of opgenomen 
zijn op lijsten van intergouvernementele 
organisaties of de International Union for 
the Conservation of Nature.

Or. en

Amendement 430
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Artikel 18, lid 5, wordt vervangen 
door:
"5. De Commissie neemt de in lid 4 
vermelde besluiten alleen als de 
overeenkomst of het systeem in kwestie 
voldoet aan passende normen inzake 
betrouwbaarheid, transparantie en 
onafhankelijke auditing en als de rechten 
van derden adequaat worden beschermd.
Derde partijen zijn lokale en inheemse 
gemeenschappen of andere personen die 
beïnvloed worden door de activiteiten, 
voor zover zij het recht hebben op het 
eigendom of het gebruik van het land 
waarvan de voor de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
gebruikte grondstoffen afkomstig zijn.
De overeenkomst of het systeem wordt 
niet geacht te voldoen aan de in de eerste 
alinea bedoelde normen, tenzij deze 
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vereist dat:
(a) de rechten van derden worden 
beschermd;
(i) voordat de activiteiten worden 
goedgekeurd in het kader van de 
overeenkomst of het systeem, worden de 
rechten van derden onderzocht; het 
onderzoek wordt gedocumenteerd;
(ii) voordat de activiteiten kunnen 
aanvangen, moeten deze partijen vrije en 
geïnformeerde toestemming verlenen;
(iii) de rechten van derden worden 
geëerbiedigd;
(iv) derde partijen wier rechten worden 
geschaad door de activiteiten, ontvangen 
adequate compensatie;
(b) minimumnormen worden vastgesteld 
op het gebied van betrouwbaarheid en 
onafhankelijke auditing;
(v) de auditoren worden geaccrediteerd op 
basis van de desbetreffende internationale 
normen;
(vi) belangenconflicten tussen auditoren 
en marktdeelnemers worden vastgesteld, 
behandeld en opgelost overeenkomstig 
heldere en doeltreffende procedures;
(vii) ten minste elk jaar wordt er ter 
plekke een audit uitgevoerd 
overeenkomstig heldere, gedocumenteerde 
en bekende procedures; de audits worden 
gedocumenteerd;
(viii) derden worden geraadpleegd tijdens 
de audits; de raadplegingen worden 
gedocumenteerd;
(ix) niet-naleving wordt vastgesteld en 
opgelost overeenkomstig heldere en 
doeltreffende procedures; die procedures 
bevatten nalevingstermijnen en voorzien 
erin dat afzonderlijke activiteiten of 
zendingen van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa worden uitgesloten 
van de overeenkomst of het systeem 
wanneer geen sprake is van naleving 
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binnen de termijn;
(c) minimumnormen worden vastgesteld 
op het gebied van transparantie;
(x) de overeenkomst of het systeem wordt 
gepubliceerd op een website; alle 
onderdelen van de overeenkomst of het 
systeem worden in een enkel document 
opgenomen;
(xi) op dezelfde website wordt een lijst van 
marktdeelnemers die onder de 
overeenkomst of het systeem vallen, 
gepubliceerd, evenals de desbetreffende 
certificaten;
(xii) op dezelfde website worden de 
besluiten gepubliceerd die de Commissie 
op grond van lid 4 vaststelt.
Van alle in de punten x) tot en met xii) 
bedoelde documenten worden vertalingen 
beschikbaar gesteld, met name aan 
derden, in de officiële ta(a)l(en) van de 
lidstaten van herkomst van de 
grondstoffen. 
Bij de activiteiten als bedoeld in de 
punten i) tot en met iii) en viii) mogen 
derden worden bijgestaan door hun 
vertegenwoordigers.
De in de punten i), vii) en viii) bedoelde 
documenten worden ten minste vijf jaar 
bewaard en zijn op verzoek toegankelijk 
voor de Commissie.
De overeenkomst of het systeem bevat 
bepalingen aan de hand waarvan de 
Commissie de in artikel 19, 
lid 6 quinquies, eerste alinea, bedoelde 
bevoegdheden kan uitoefenen.
Systemen die de 
broeikasgasemissiereductie meten, moeten 
voldoen aan de methodologische vereisten 
van bijlage V. De lijst van gebieden met 
een hoge biodiversiteitswaarde, zoals 
bedoeld in artikel 17, lid 3, letter b, 
onder ii), voldoet aan adequate 
objectiviteitscriteria, voldoet aan de 
internationaal erkende normen en 
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voorziet in passende beroepsprocedures."

Or. en

Amendement 431
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Artikel 18, lid 6, wordt vervangen 
door:
"6. Behoudens lid 6 bis worden de 
beslissingen uit hoofde van lid 4 
genomen volgens de in artikel 25, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure, 
rekening houdend met de overeenkomstig 
lid 6 bis ontvangen opmerkingen van het 
publiek. Onverminderd lid 6 quinquies 
blijven dergelijke beslissingen 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 
het systeem bekend op het in artikel 24 
bedoelde transparantieplatform. Alle 
onderdelen van de overeenkomst of het 
systeem worden in een enkel document 
opgenomen. De Commissie publiceert een 
kennisgeving waarin het publiek wordt 
uitgenodigd opmerkingen in te dienen met 
betrekking tot de overeenkomst of het 
systeem. De termijn voor de indiening van 
opmerkingen bedraagt ten minste twee 
maanden met ingang van de datum van 
kennisgeving.
De Commissie publiceert een verslag over 
de overeenkomst of het systeem op het 
transparantieplatform. De Commissie kan 
bij de opstelling ervan gebruikmaken van 
de expertise van derden. 
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Belangenconflicten betreffende personen 
die bij de opstelling van het verslag 
betrokken zijn, worden vastgesteld en 
opgelost.
Nadat er een besluit op grond van lid 4 is 
vastgesteld, wordt de overeenkomst of het 
systeem bekendgemaakt op het 
transparantieplatform. Alle onderdelen 
van de overeenkomst of het systeem 
worden in een enkel document 
opgenomen.
Op grond van lid 4 genomen besluiten 
vermelden dat iedere natuurlijke of 
rechtspersoon gegronde bezwaren in 
verband met de uitvoering van de 
overeenkomst of het systeem mag 
indienen bij de Commissie. De Commissie 
reageert binnen twee maanden en geeft 
daarbij aan of zij voornemens is verdere 
actie te ondernemen.
Wanneer de beschikbare informatie 
twijfels doet rijzen over de vraag of een 
overeenkomst of systeem waarvoor een 
besluit op grond van lid 4 is genomen, nog 
steeds voldoet aan de in lid 5 bedoelde 
vereisten, beoordeelt de Commissie de 
praktische werking van de overeenkomst 
of het systeem. Hiertoe heeft zij toegang 
tot alle relevante documenten die zijn 
opgesteld of worden bijgehouden in 
verband met de werking van de 
overeenkomst of het systeem.
Wanneer voorlopig bewijs met betrekking 
tot ernstige tekortkomingen in de werking 
van de overeenkomst of het systeem 
daartoe aanleiding geeft, schort de 
Commissie het besluit op grond van lid 4 
onmiddellijk op door middel van een 
overeenkomstig de in artikel 25 ter 
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
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Amendement 432
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Aan artikel 18 wordt het 
volgende lid 9 bis toegevoegd:
"9 bis. Uiterlijk [een 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 
overeenkomsten of vrijwillige systemen 
waarvoor een besluit op grond van lid 4 is 
vastgesteld, en waarin beste praktijken 
worden vastgesteld. 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 systemen. 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 
ontwikkeld. Voor elke overeenkomst of elk 
systeem 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 het systeem, de 
beschikbaarheid van vertalingen in de 
officiële talen van de landen en regio's 
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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 het 
systeem en tijdens de audits;
- de robuustheid van het systeem als 
geheel, met name in het licht van de 
regelgeving betreffende de accreditatie, 
kwalificatie en onafhankelijkheid van 
auditoren en de desbetreffende 
systeeminstanties;
- een marktupdate van het systeem.
De Commissie dient, indien dat in het 
licht van het verslag passend is, bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in tot wijziging van de bepalingen 
van deze richtlijn op het gebied van 
vrijwillige systemen om beste praktijken te 
bevorderen."

Or. en

Amendement 433
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Aan artikel 18 wordt het volgende 
lid 9 bis toegevoegd:
"9 bis. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om te voorkomen dat grondstoffen 
onrechtmatig als afvalstoffen worden 
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aangemerkt bij niet-naleving van artikel 4 
van Richtlijn 2008/98/EG of van een 
vergelijkbaar afvalpreventie- en 
afvalbeheersprogramma. Deze 
gedelegeerde handelingen worden 
uiterlijk op 31 december 2015 vastgesteld, 
in afwachting waarvan grondstoffen niet 
worden geacht afvalstoffen te zijn voor de 
doeleinden van deze richtlijn."

Or. en

Amendement 434
Bas Eickhout

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1 wordt vervangen door:
"1. Met het oog op de toepassing van 
artikel 17, lid 2, wordt de 
broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa als volgt berekend:
a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen, met 
inbegrip van de in bijlage VIII bedoelde 
waarden van de indirecte verandering in 
het landgebruik, is vastgesteld in deel A 
of B van bijlage V, en indien de el-
waarde voor deze biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa berekend 
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overeenkomstig punt 7 van deel C van 
bijlage V, gelijk is aan of lager is dan 
nul, wordt die standaardwaarde 
gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 
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 V, waarbij 
gedesaggregeerde standaardwaarden in 
bijlage V, deel D of E kunnen worden 
gebruikt voor een aantal factoren, en de 
feitelijke waarden, berekend volgens de 
methode van bijlage V, deel C, voor alle 
andere factoren, met uitzondering van de 
eiluc-waarde, waarvoor de in bijlage VIII 
bedoelde waarden worden gebruikt."

Or. en

Amendement 436
Anne Delvaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Opneming van ILUC-emissies in de berekening van broeikasgasemissies uit biobrandstoffen 
met ingang van 2018.

Amendement 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De lidstaten zorgen ervoor dat emissies 
in verband met indirecte veranderingen in 
het landgebruik overeenkomstig 
bijlage VIII worden opgenomen in de 
onder a), b) en c) bedoelde berekeningen 
wanneer de in artikel 3, lid 4, onder d) 
bedoelde maximale bijdrage wordt 
overschreden."

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de opneming van de emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het 
landgebruik in de berekening van broeikasgasemissies uit biobrandstoffen die de maximale 
waarden overstijgen.

Amendement 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 440
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De ILUC-factoren die zijn vastgesteld in bijlage VIII ontberen een degelijke 
wetenschappelijke onderbouwing en moeten daarom worden geschrapt.

Amendement 441
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Lid 6 wordt vervangen door: Schrappen
“De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage VIII, inclusief de 
herziening van de voorgestelde waarden 
voor de indirecte verandering in het 
landgebruik per gewasgroep; de invoering 
van nieuwe waarden op een verder niveau 
van desaggregatie (d.w.z. op 
grondstoffenniveau); de opname, waar 
passend, van extra waarden wanneer 
nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen 
op de markt komen; en de vaststelling van 
factoren voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal.”

Or. fr

Amendement 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 443
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

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

Motivering

Artikel 19, lid 5, bevat essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor het buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen valt.

Amendement 444
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

c) lid 6 wordt geschrapt.

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

Or. es

Amendement 445
Christa Klaß
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"6. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage VIII, de
vaststelling van de waarden voor de 
indirecte verandering in het landgebruik 
voor ieder jaar overeenkomstig 
bijlage VIII; 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."

Or. en

Motivering

Jaarlijkse vaststelling van de waarden voor de indirecte verandering in het landgebruik.

Amendement 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 6 bis wordt 
ingevoegd:
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"6 bis. Om zekerheid te verschaffen voor 
de reeds gedane investeringen met 
betrekking tot installaties die voor of op 
1 juli 2014 in gebruik waren, worden de 
in bijlage VII van deze richtlijn bedoelde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik tot en 
met 31 december 2017 buiten 
beschouwing gelaten bij de in lid 1 
bedoelde berekening van het deel van het 
gebruik van biobrandstoffen uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere voor 
energieproductie op land geteelde 
gewassen."

Or. en

Amendement 447
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter d
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) lid 7, eerste alinea, wordt vervangen 
door:

Schrappen

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

Or. fr
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Amendement 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter d
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 449
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter e bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Amendement 450
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter e ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"8 ter. Uiterlijk 31 december 2015 dient 
de Commissie een wetgevingsvoorstel in 
ter opneming van aanvullende 
maatregelen voor de vermindering van 
ILUC, zoals het gebruik van co-
producten, verhoging van de opbrengst, 
productie-efficiëntie en gewasproductie op 
verlaten landbouwgrond, middels een 
bonus vergelijkbaar met die voor 
biomassa die is verkregen uit grond onder 
de in bijlage V, deel C, punt 8 bedoelde 
voorwaarden."

Or. es

Amendement 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Artikel 21 wordt geschrapt. 8. Lid 2 van artikel 21 wordt geschrapt.
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Or. en

Amendement 452
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
met nul ILUC-emissies
1. In de volgende gevallen worden de 
geraamde emissies van biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) conventionele biobrandstoffen tot de 
hoeveelheid die overeenkomt met ten 
hoogste 5 % van het eindenergieverbruik 
in de vervoerssector in 2020 en de 
daaropvolgende jaren;
(b) conventionele biobrandstoffen die de 
hoeveelheid overschrijden die is 
vastgesteld onder a) in dit lid, als ze zijn 
vervaardigd van biomassa zonder ILUC-
risico, zoals bedoeld in bijlage VIII;
(c) geavanceerde biobrandstoffen.
2. De Commissie zal uiterlijk op 
31 december 2014 richtsnoeren vaststellen 
en bekendmaken voor nationale 
regelingen voor de afgifte van certificaten 
voor biomassa zonder ILUC-risico aan de 
telers of producenten van dergelijke 
biomassa. Uiterlijk op 31 december 2014 
legt elke lidstaat zijn nationale regeling 
voor de afgifte van certificaten voor 
biomassa zonder ILUC-risico aan de 
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telers of producenten van dergelijke 
biomassa voor aan de Commissie, die de 
nationale regelingen zal evalueren en met 
name de toereikendheid van de door de 
lidstaten voorziene maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de opname van 
dergelijke certificaten in vrijwillige, door 
de Commissie goedgekeurde 
duurzaamheidsprogramma's."

Or. en

Motivering

Conventionele biobrandstoffen tot de daadwerkelijk in de EU geproduceerde hoeveelheid 
leiden hoegenaamd niet tot indirecte veranderingen in het landgebruik, wat door de 
Commissie wordt erkend. Er moet echter een extra hoeveelheid conventionele biobrandstof 
worden geproduceerd uit biomassa zonder indirecte gevolgen voor het landgebruik als 
bedoeld in bijlage VIII.

Amendement 453
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. artikel 22, lid 2, komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

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

Or. es

Amendement 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. In artikel 22 wordt lid 2 geschrapt.

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

Or. en

Amendement 456
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. het volgende artikel 25 ter wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 25 ter
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden.
2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, wordt verleend 
voor een onbepaalde periode vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn].
3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, kan op gelijk welk 
moment door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Een 
dergelijk intrekkingsbesluit maakt een 
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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, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een gedelegeerde handeling, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
onder d), artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, 
onder c), derde alinea, en artikel 19, leden 
5 tot en met 7, 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 die 
periode met twee maanden worden 
verlengd.”

Or. fr

Amendement 457
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

waarnaar in artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, 
onder c), derde alinea, en artikel 19, lid 6
en 7, wordt verwezen, wordt verleend voor 
een periode van vijf jaar vanaf [de datum 
van inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit, in te vullen door het 
Publicatiebureau]. 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

Afstemming op de standaardformulering van het Europees Parlement betreffende 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), en 
artikel 5, lid 5, wordt verwezen, wordt 
verleend voor een periode van vijf jaar 
vanaf [de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn], met de mogelijkheid om 
deze periode te verlengen.

Or. en
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Amendement 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 460
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 2, onder o bis), artikel 
5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), derde 
alinea, en artikel 19, leden 5, 7 en 8, wordt 
verwezen, wordt verleend voor een 
onbepaalde periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. es
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Amendement 461
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d),
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, 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 2, onder o bis), artikel 
5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), derde 
alinea, en artikel 19, leden 5, 7 en 8, 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. es

Amendement 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, kan op gelijk welk moment door het 

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), en 
artikel 5, lid 5, kan op gelijk welk moment 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Een dergelijk 
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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.

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 463
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d),
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en
met 7, wordt verwezen, 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 5, lid 5, artikel 17, lid 3, 
onder c), derde alinea, en artikel 19, lid 6 
en 7, 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
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Amendement 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d),
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, 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 5, lid 5, artikel 17, lid 3, 
onder c), derde alinea, en artikel 19, 
leden 5 tot en met 7, 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. it

Amendement 465
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 2, onder o bis), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5, 7 en 8, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
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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 die 
periode met twee maanden worden 
verlengd.

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. es

Amendement 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, 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 die 
periode met twee maanden worden 
verlengd."

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
en artikel 5, lid 5, 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 die 
periode met twee maanden worden 
verlengd."

Or. en
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Amendement 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d),
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, 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 die 
periode met twee maanden worden 
verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 5, lid 5, artikel 17, 
lid 3, onder c), derde alinea, en artikel 19, 
leden 5 tot en met 7, 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 die periode met 
twee maanden worden verlengd.

Or. it

Amendement 468
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de
beperking van de broeikasgasemissies

Uiterlijk [een 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 
positieve en negatieve ecologische, sociale 
en economische gevolgen van
conventionele en geavanceerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa. 
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gerelateerd aan indirecte veranderingen 
in het landgebruik ten gevolge van de
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte 
veranderingen in het landgebruik in de 
passende duurzaamheidscriteria die vanaf 
1 januari 2021 moeten worden gebruikt, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen 
waarvoor geen land wordt gebruikt en 
grondstoffen die geen voedsel zijn 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
van Richtlijn 2009/28/EG.

Het verslag wordt gebaseerd op de best 
beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Het verslag beoordeelt de milieugevolgen 
die biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
hebben voor, onder meer, de
broeikasgasemissies, de biodiversiteit, de 
bodem en het gebruik.
Bij het beoordelen van de economische 
gevolgen van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa houdt het verslag rekening met 
de directe en indirecte kosten voor de 
Europese consumenten en 
belastingbetalers, met name in verband 
met steunregelingen en brandstofprijzen, 
evenals met de directe werkgelegenheid 
die is gecreëerd in de sector 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.
Bij het beoordelen van de sociale 
gevolgen van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa wordt gekeken naar 
het delen van voordelen en risico's met 
derden, met name inheemse en lokale 
gemeenschappen, in de regio's van 
herkomst van de grondstoffen. Ook 
worden de toepassing en de 
doeltreffendheid van de bestaande 
regelgeving inzake sociale duurzaamheid, 
zoals onder meer vastgesteld in erkende 
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vrijwillige systemen, beoordeeld.
Bij de beoordeling van de milieu-, de 
sociale en de economische gevolgen van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
wordt in het verslag gekeken naar de 
technische en economische 
beschikbaarheid van duurzame 
grondstoffen en naar de gederfde 
voordelen die voortvloeien uit het feit dat 
ze niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt, met name in de voedsel- en 
voederteelt, in producten of als 
natuurlijke meststoffen. De gehele 
levenscyclus van conventionele en 
geavanceerde biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa wordt in aanmerking 
genomen. Het gebruik van fossiele 
brandstoffen in elke fase van de 
levenscyclus, met name voor de productie 
van meststoffen en de energie die nodig is 
voor processen en vervoer, wordt 
geanalyseerd teneinde het 
energierendement op geïnvesteerde 
conventionele en geavanceerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa te 
evalueren en na te gaan welke gevolgen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
met zich meebrengen voor de 
energiezekerheid.
Indien dat in het licht van het verslag 
passend is, dient de Commissie voorstellen 
in bij het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 

Uiterlijk op 31 december 2015 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
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de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies
gerelateerd aan indirecte veranderingen 
in het landgebruik ten gevolge van de
productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa. Wanneer passend gaat 
dit verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte 
veranderingen in het landgebruik in de 
passende duurzaamheidscriteria die vanaf 
1 januari 2021 moeten worden gebruikt, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de productie 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt en grondstoffen die geen 
voedsel zijn overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.

de Raad een verslag in met een evaluatie
van de voortgang in de ontwikkeling van 
een certificeringsregeling voor 
grondstoffen voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die met een laag 
ILUC-risico worden geproduceerd en de 
doeltreffendheid ervan, met het oog op de 
toepassing van nul geraamde emissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de berekening van 
de broeikasgasemissies in de hele 
levenscyclus overeenkomstig de 
Richtlijnen 2009/30/EG en 2009/28/EG. 
Wanneer passend gaat dit verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de productie 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt en grondstoffen die geen 
voedsel zijn overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.

Or. en

Amendement 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 

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

het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, om 
passende duurzaamheidscriteria vast te 
stellen voor biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. en

Amendement 471
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 

Vóór 31 december 2018 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. 
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invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte 
veranderingen in het landgebruik in de 
passende duurzaamheidscriteria die vanaf 
1 januari 2021 moeten worden gebruikt, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen 
waarvoor geen land wordt gebruikt en 
grondstoffen die geen voedsel zijn 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
van Richtlijn 2009/28/EG.

Or. es

Amendement 472
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 

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

Or. fr

Amendement 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Het verslag bevat een 
beoordeling van de effecten van de 
biobrandstoffenproductie op de houtsector 
en de beschikbaarheid van hout. Wanneer 
passend gaat dit verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van duurzaamheidscriteria die 
moeten worden gebruikt ter stimulering 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.
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Richtlijn 2009/28/EG.

Or. en

Amendement 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, 
bedoelde adviesprocedure zorgt de 
Commissie vóór 31 december 2017 voor 
de uitwerking van de beste 
wetenschappelijke gegevens met 
betrekking tot de ILUC-
broeikasgasemissies in verband met de
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

2. Op basis van de best beschikbare 
wetenschappelijke gegevens dient de 
Commissie vóór 31 december 2018 een 
verslag in bij het Europees Parlement en 
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de Raad met een beoordeling van de 
beschikbaarheid tegen 2020 van 
kosteneffectieve biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen 
waarvoor geen land wordt gebruikt en 
grondstoffen die geen voedsel zijn, en van 
de emissies als gevolg van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
verband met de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.
Wanneer passend gaat dit verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel, 
gebaseerd op de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, ter invoering 
van geraamde emissiefactoren met 
betrekking tot indirecte veranderingen in 
het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 
1 januari 2021 moeten worden gebruikt, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de productie 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt en grondstoffen die geen 
voedsel zijn overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d) en e), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. en

Amendement 475
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 

Vóór 31 december 2020 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de beste wetenschappelijk 
verantwoorde gegevens, over de 
doeltreffendheid van de bij deze richtlijn 
ingevoerde maatregelen voor de beperking 
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beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van Richtlijn 
2009/28/EG.

van de broeikasgasemissies gerelateerd aan 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
ten gevolge van de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa. 
Wanneer passend gaat dit verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel, 
gebaseerd op de beste wetenschappelijke 
kennis en in overeenstemming met de 
wetenschappelijke methode, ter invoering 
van geraamde emissiefactoren met 
betrekking tot indirecte veranderingen in 
het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van Richtlijn 
2009/28/EG. De toepassing van de in het 
eerste lid genoemde geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in landgebruik op 
biobrandstof producerende installaties die 
voor 2017 operationeel zijn, mag er niet 
toe leiden dat de daar geproduceerde 
biobrandstoffen zo worden 
gecategoriseerd dat ze niet meer aan de 
duurzaamheidscriteria voldoen. Hierbij 
moet echter als voorwaarde worden
gesteld dat deze biobrandstoffen een 
emissiereductie van minstens 45 % 
bereiken. Tot het eind van 2017 moet deze 
bepaling voor alle biobrandstof 
producerende installaties in werking 
treden.  

Or. de

Motivering

De voor de wet gebruikte wetenschappelijke kennis moet op een wetenschappelijk 
verantwoorde manier zijn verkregen. Daarom is beoordeling door deskundigen onontbeerlijk. 
Om aan de duurzaamheidscriteria te kunnen worden toegevoegd, moeten ILUC-factoren zich 
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eerst op de markt bewijzen. In dit geval zouden toereikende clausules voor verworven rechten 
in de wet moeten worden verankerd. 

Amendement 476
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vóór 31 december 2018 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 
1 januari 2021 moeten worden gebruikt, 
alsook van een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de productie 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt en grondstoffen die geen 
voedsel zijn overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.

Or. en
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Amendement 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

óór 31 december 2017 dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in met een evaluatie, gebaseerd op 
de best beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke gegevens, over de 
doeltreffendheid van de bij deze richtlijn 
ingevoerde maatregelen teneinde:

- de broeikasgasemissies gerelateerd aan 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
ten gevolge van de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa te 
beperken.

- onderzoek en ontwikkeling van 
innovatieve technologieën in de lidstaten 
aan te moedigen en rekening te houden 
met de vereiste verbetering van de 
voorzieningszekerheid van 
dieselbrandstoffen.
Wanneer passend gaat dit verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel, 
gebaseerd op de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, ter invoering 
van geraamde emissiefactoren met 
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betrekking tot indirecte veranderingen in 
het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. fr

Motivering

In het kader van deze revisie bestaat een van de drie doelstellingen erin de marktpenetratie 
van geavanceerde biobrandstoffen te bevorderen: het is dus normaal en nuttig dat het door de 
Europese Commissie voor te leggen verslag over de doeltreffendheid van de maatregelen ook 
over dit sleutelaspect van de revisie handelt.

Amendement 479
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 

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

gebruikmaken van biomassa. Wanneer 
passend gaat dit verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. fr

Amendement 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeerders houden er rekening mee dat 
de technologieën voor de productie van 
biobrandstoffen nog in ontwikkeling zijn 
en dat er in een latere fase aanvullende 
maatregelen kunnen worden getroffen om 
de negatieve gevolgen te beperken.

Or. en

Amendement 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [twaalf 
maanden na vaststelling] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [twee jaar 
na vaststelling] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede.

Or. en

Amendement 482
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De richtlijn is binnen drie 
maanden na inwerkingtreding 
beschikbaar in geconsolideerde vorm.

Or. fr


