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Amendement 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Amendement 484
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijlagen bij Richtlijn 98/70/EG worden 
als volgt gewijzigd:

De bijlagen bij Richtlijn 98/70/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/30/EG van 23 
april 2009, worden als volgt gewijzigd:

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van biobrandstoffen 
worden als volgt berekend:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
edl = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door directe veranderingen in 
landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door indirecte veranderingen in 
landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."



AM\937598NL.doc 5/102 PE513.035v01-00

NL

Or. en

Motivering

Door de introductie van een ILUC-factor (eiluc) worden ILUC-emissies meegenomen wanneer 
wordt bepaald of er is voldaan aan het criterium van het terugdringen van 
broeikasgasemissies.

Amendement 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van biobrandstoffen 
worden als volgt berekend:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
el = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door directe veranderingen in 
landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door indirecte veranderingen in 
landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
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distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."

Or. en

Amendement 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van biobrandstoffen 
worden als volgt berekend:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
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el = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door veranderingen in landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door indirecte veranderingen in 
landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."

Or. en

Amendement 488
Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punten 7, 8, 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 489
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punten 7, 8, 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:

�7. Op jaarbasis berekende emissies uit 

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

Or. es

Amendement 490
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punten 7, 8, 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:

(a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:

"7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik, el, 
worden berekend door de totale emissies 
gelijkmatig te verdelen over 20 jaar. Voor 
de berekening van deze emissies wordt de 
volgende regel toegepast:

"7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik, el, 
worden berekend door de totale emissies 
gelijkmatig te verdelen over 20 jaar. Voor 
de berekening van deze emissies wordt de 
volgende regel toegepast:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

waarin: waarin:
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el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik (gemeten 
als massa (gram) CO2-equivalent per 
eenheid energie uit biobrandstoffen 
(megajoule));

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik (gemeten 
als massa (gram) CO2-equivalent per 
eenheid energie uit biobrandstoffen 
(megajoule));

CSR = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het referentielandgebruik (gemeten als 
massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik op 
het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of 20 jaar vóór het 
verkrijgen van de grondstoffen;

CSR = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het referentielandgebruik (gemeten als 
massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik op 
het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of 20 jaar vóór het 
verkrijgen van de grondstoffen;

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik (gemeten 
als massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Wanneer 
vorming van de koolstofvoorraad zich over 
een periode van meer dan één jaar uitstrekt, 
wordt de waarde voor CSA de geraamde 
voorraad per landeenheid na 20 jaar of 
wanneer het gewas tot volle wasdom komt, 
als dat eerder is; en

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik (gemeten 
als massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Wanneer 
vorming van de koolstofvoorraad zich over 
een periode van meer dan één jaar uitstrekt, 
wordt de waarde voor CSA de geraamde 
voorraad per landeenheid na 20 jaar of 
wanneer het gewas tot volle wasdom komt, 
als dat eerder is; 

P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als de biobrandstofenergie per 
landeenheid per jaar)."

P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als de biobrandstofenergie per 
landeenheid per jaar); en

eB = bonus van 29 gCO2eq/MJ voor 
biobrandstof indien de biomassa 
afkomstig is van hersteld aangetast land, 
mits aan de in punt 8 gestelde 
voorwaarden is voldaan."

(b) de punten 8 en 9 worden geschrapt.

Or. en

Motivering

Het verbeteren van de kwaliteit van aangetast land, in het bijzonder op hellingen, helpt 
natuurlijke risico's zoals aardverschuivingen verkleinen, terwijl tegelijkertijd het land wordt 
benut, bijvoorbeeld door winning van plantaardig materiaal gebruikt voor de productie van 
energie, onder meer in de vorm van biobrandstoffen. Het terugdringen van koolstofemissies 
mag niet op zichzelf staan, maar moet worden gezien in de context van de gemeenschappelijke 
veiligheid, bijvoorbeeld het verkleinen van het risico op natuurrampen met ernstige gevolgen.
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Amendement 491
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"19 bis) Emissies ten gevolge van 
ontginning of teelt (eec), directe 
veranderingen in het landgebruik (el) en 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik (eiluc), worden toegewezen 
aan bijproducten op basis van hun 
energie-inhoud. De aan de bijproducten 
toegewezen emissies worden geacht 
bovenop de aan het hoofdproduct 
toegewezen emissies te komen."

Or. en

Amendement 492
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"19 bis) Emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik, eiluc, worden tot 31 december 
2017 geacht nul te zijn en worden vanaf 1 
januari 2018 berekend overeenkomstig 
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bijlage V."

Or. en

Motivering

De methode voor de berekening van deze factor moet omwille van de duidelijkheid en voor 
eenvoudige referentie bij de andere methoden worden aangegeven en specifiek verwijzen naar 
de opname van emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik vanaf 
2018.

Amendement 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – deel C – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"19 bis) Emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik, eiluc, worden berekend 
overeenkomstig bijlage V."

Or. en

Amendement 494
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage V wordt 
toegevoegd:

Schrappen
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"Bijlage V
Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el) 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage IV, deel C, punt 7."

Or. en
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Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 7 bis, lid 6 en artikel 7 ter, lid 2.

Amendement 495
Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) De volgende bijlage V wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa waarvan de geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen 
in het landgebruik geacht worden nul te 
zijn
Van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die worden geproduceerd 
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uitgaande van de volgende categorieën 
grondstoffen worden de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik geacht 
nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage;
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
"emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el)" 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7."

Or. es

Amendement 496
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik

Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik

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

Voor biobrandstoffen die worden 
geproduceerd door de omzetting van uit 
verbouw afkomstige plantaardige zetmeel, 
suikers en/of vetzuren worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht voor elk wettelijk jaar 
te worden vastgesteld door de Commissie.
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Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen 

12 Voor de raming van emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik worden de volgende regels 
toegepast:

Suikers 13 Voor de raming van de jaarlijkse bruto-
emissies ten gevolge van wijzigingen van 
koolstofvoorraden door indirecte 
veranderingen in het landgebruik, Egross 
iluc global, wordt de volgende regel 
toegepast:

Oliegewassen 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

waarin:
LUCglobal = wereldwijde veranderingen 
in het landgebruik in het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de 
biobrandstoffen worden geproduceerd 
(referentiejaar) (geraamd als 
landeenheden (ha));
∑ dLUCglobal = geaccumuleerde 
wereldwijde directe veranderingen in het 
landgebruik voor de productie van 
biobrandstoffen in het voorgaande jaar 
(geraamd als landeenheden (ha));
CSRW = de vorige koolstofvoorraad 
(geraamd in massa (ton) koolstof, 
inclusief bodem en vegetatie) van nieuwe 
landbouwgronden in het voorgaande jaar 
wereldwijd; 
CSAW = de werkelijke koolstofvoorraad 
(geraamd als massa (ton) koolstof, 
inclusief bodem en vegetatie) van nieuwe 
landbouwgronden in het voorgaande jaar 
wereldwijd. Wanneer vorming van de 
koolstofvoorraad zich over een periode 
van meer dan één jaar uitstrekt, wordt de 
waarde voor CSAW de geraamde 
voorraad per landeenheid na 20 jaar of 
wanneer het gewas tot volle wasdom komt, 
als dat eerder is;
Voor de berekening van de jaarlijkse 
netto-emissies ten gevolge van wijzigingen 
van koolstofvoorraden door indirecte 
veranderingen in het landgebruik, Enet 
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iluc global, wordt de volgende regel 
toegepast:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
waarin:
Enet iluc global = jaarlijkse 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik (geraamd als massa (ton) 
CO2-equivalent), verminderd met 20% om 
de onzekerheden van de ramingen te 
compenseren;
Voor de raming van de emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik per eenheid energie uit 
biobrandstoffen wordt de volgende regel 
toegepast:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
waarin:
FSbiofuels = aandeel van grondstoffen 
(uit verbouw afkomstige plantaardige 
zetmeel, suikers en/of vetzuren, geraamd 
als massa (ton)) die in het voorgaande 
jaar zijn omgezet in biobrandstoffen, 
gedeeld door de plantaardige 
landbouwgewassen wereldwijd (geraamd 
als massa (ton)) die zijn geproduceerd in 
het jaar voorafgaand aan het 
referentiejaar; 
Enbiofuels = de energie-inhoud (geraamd 
als de energie-inhoud (gigajoule) die 
wordt bepaald door de calorische 
onderwaarde) van de wereldwijde 
productie van biobrandstoffen in het 
voorgaande jaar.
1000 = conversiefactor van t/GJ naar 
g/MJ

Or. en
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Motivering

Introductie van een methode die overeenkomt met de methode in bijlage IV, deel C, lid 7 voor 
de raming van emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik op basis 
van grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Amendement 497
Bas Eickhout 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel A – tabel – rij 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Non-food 
energiegewassen

15

Or. en

Amendement 498
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen in 
deel A van deze bijlage.

(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen in 
deel A van deze bijlage en grondstoffen in 
deel A van deze bijlage waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik niet zijn vastgesteld voor het 
referentiejaar.

Or. en
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Motivering

Introductie van een methode die overeenkomt met de methode in bijlage IV, deel C, lid 7 voor 
de raming van emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik op basis 
van grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Amendement 499
Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel B – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) grondstoffen die niet op de markt 
zijn gebracht en lokaal zijn geproduceerd 
voor verbruik door wegvoertuigen of niet 
voor de weg bestemde mobiele machines 
die primair voor interne 
landbouwdoeleinden worden gebruikt.

Or. en

Amendement 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van biobrandstoffen 
worden als volgt berekend:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
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waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
edl = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen in koolstofvoorraden door 
directe veranderingen in landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door indirecte veranderingen in 
landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."

Or. en

Motivering

Door de introductie van een ILUC-factor (eiluc) worden ILUC-emissies meegenomen wanneer 
wordt bepaald of er is voldaan aan het criterium van het terugdringen van 
broeikasgasemissies.

Amendement 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van biobrandstoffen 
worden als volgt berekend:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
el = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door directe veranderingen in 
landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door indirecte veranderingen in 
landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
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eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."

Or. en

Amendement 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van biobrandstoffen 
worden als volgt berekend:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
el = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door veranderingen in landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen van koolstofvoorraden 
door indirecte veranderingen in 
landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;
etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
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distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."

Or. en

Amendement 503
Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel C – punten 7, 8, 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel C – punten 7, 8, 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:

�7. Op jaarbasis berekende emissies uit 

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

Or. es

Amendement 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel C – punten 7, 8, 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 506
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – deel C – punten 7, 8, 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:

(a) punt 7 wordt vervangen door het 
volgende:

"7. Op jaarbasis berekende emissies uit "7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
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wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik, el, 
worden berekend door de totale emissies 
gelijkmatig te verdelen over 20 jaar. Voor 
de berekening van deze emissies wordt de 
volgende regel toegepast:

wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik, el, 
worden berekend door de totale emissies 
gelijkmatig te verdelen over 20 jaar. Voor 
de berekening van deze emissies wordt de 
volgende regel toegepast:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
waarin: waarin:

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik (gemeten 
als massa (gram) CO2-equivalent per 
eenheid energie uit biobrandstoffen 
(megajoule));

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
veranderingen in het landgebruik (gemeten 
als massa (gram) CO2-equivalent per 
eenheid energie uit biobrandstoffen 
(megajoule));

CSR = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het referentielandgebruik (gemeten als 
massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik op 
het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of 20 jaar vóór het 
verkrijgen van de grondstoffen;

CSR = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het referentielandgebruik (gemeten als 
massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik op 
het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of 20 jaar vóór het 
verkrijgen van de grondstoffen;

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik (gemeten 
als massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Wanneer 
vorming van de koolstofvoorraad zich over 
een periode van meer dan één jaar uitstrekt, 
wordt de waarde voor CSA de geraamde 
voorraad per landeenheid na 20 jaar of 
wanneer het gewas tot volle wasdom komt, 
als dat eerder is; en

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik (gemeten 
als massa (ton) koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie). Wanneer 
vorming van de koolstofvoorraad zich over 
een periode van meer dan één jaar uitstrekt, 
wordt de waarde voor CSA de geraamde 
voorraad per landeenheid na 20 jaar of 
wanneer het gewas tot volle wasdom komt, 
als dat eerder is; 

P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als de biobrandstofenergie per 
landeenheid per jaar)."

P = de productiviteit van het gewas 
(gemeten als de biobrandstofenergie per 
landeenheid per jaar); en

eB = bonus van 29 gCO2eq/MJ voor 
biobrandstof indien de biomassa 
afkomstig is van hersteld aangetast land, 
mits aan de in punt 8 gestelde 
voorwaarden is voldaan."

(b) de punten 8 en 9 worden geschrapt.

Or. en
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Motivering

Het verbeteren van de kwaliteit van aangetast land, in het bijzonder op hellingen, helpt 
natuurlijke risico's zoals aardverschuivingen verkleinen, terwijl tegelijkertijd het land wordt 
benut, bijvoorbeeld door winning van plantaardig materiaal gebruikt voor de productie van 
energie, onder meer in de vorm van biobrandstoffen. Het terugdringen van koolstofemissies 
mag niet op zichzelf staan, maar moet worden gezien in de context van de gemeenschappelijke 
veiligheid, bijvoorbeeld het verkleinen van het risico op natuurrampen met ernstige gevolgen.

Amendement 507
Riikka Pakarinen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in punt 11 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Als elders opgewekte hernieuwbare 
elektriciteit met een gegarandeerde 
oorsprong overeenkomstig artikel 15, 
wordt gebruikt in een brandstofproductie-
installatie, wordt het niveau van de 
broeikasgasemissie van de elektriciteit 
geacht nul te zijn. Het niveau van de 
broeikasgasemissie van de hernieuwbare 
elektriciteit die in de productie-installatie 
wordt gegenereerd, wordt eveneens geacht 
nul te zijn."

Or. en

Motivering

Het is wenselijk om productie-installaties die elders gegenereerde energie gebruiken aan te 
moedigen hernieuwbare elektriciteit te gebruiken als energiebron. Dit komt ook ten goede aan 
installaties voor hernieuwbare energie in de regio, doordat de vraag naar hernieuwbare 
elektriciteit toeneemt.

Amendement 508
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) punt 16 wordt vervangen door het 
volgende:
16. Er wordt rekening gehouden met de 
emissiereductie door extra elektriciteit of 
extra warmte uit warmtekrachtkoppeling 
[...] met betrekking tot de extra 
elektriciteit of extra warmte van 
brandstofproductie-installaties die 
gebruikmaken van 
warmtekrachtkoppeling, behalve als de 
voor de warmtekrachtkoppeling gebruikte 
brandstoffen andere bijproducten zijn dan 
residuen van landbouwgewassen. Bij het 
berekenen van de extra elektriciteit of 
extra warmte wordt de omvang van de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geacht 
te volstaan om minstens de warmte of 
elektriciteit te leveren die nodig is om de 
brandstof te produceren. De 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van deze extra elektriciteit of extra 
warmte wordt geacht gelijk te zijn aan de 
hoeveelheid broeikasgas die zou worden 
uitgestoten als een gelijke hoeveelheid 
elektriciteit of warmte werd opgewekt in 
een centrale die gebruikmaakt van 
dezelfde brandstof als de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

Or. en

Motivering

Het doel van Richtlijn 2004/8/EG is de vraag naar primaire energie te verminderen door bij 
vraag naar bruikbare extra warmte de warmtekrachtcentrales te bevorderen. In Noord-
Europa bestaat er een duidelijke vraag naar energie uit extra warmte. Overeenkomstig deze 
richtlijn moeten efficiënte warmtekrachtcentrales worden erkend als onderdeel van de 
productie van biobrandstoffen. Daartoe moet de toewijzingsmethode zodanig worden 
uitgebreid dat de criteria voor het berekenen van emissie uit de richtlijn inzake hernieuwbare 
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energie ook de bruikbare extra warmte omvatten.

Amendement 509
Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"19 bis) Emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik, eiluc, worden tot 31 december 
2017 geacht nul te zijn en worden vanaf 1 
januari 2018 berekend overeenkomstig 
bijlage VIII."

Or. en

Motivering

De methode voor de berekening van deze factor moet omwille van de duidelijkheid en voor 
eenvoudige referentie bij de andere methoden worden aangegeven en specifiek verwijzen naar 
de opname van emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik vanaf 
2018.

Amendement 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – deel C – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
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"19 bis) emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik, eiluc, 
worden berekend overeenkomstig bijlage 
VIII."

Or. en

Amendement 511
Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

“Bijlage VIII
Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 



PE513.035v01-00 34/102 AM\937598NL.doc

NL

categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el) 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage IV, deel C, punt 7."

Or. en

Motivering

Zolang de wetenschap op het gebied van veranderingen in het landgebruik en de indirecte 
gevolgen daarvan nog in de kinderschoenen staat (zoals aangegeven in artikel 3), is het 
inconsistent om ILUC-factoren mee te nemen in de berekening.

Amendement 512
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

“Bijlage VIII
Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik
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Gewassengroep Geraamde 
emissies ten 
gevolge van 
indirecte 
veranderingen in 
het landgebruik 
(gCO2eq/MJ)

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el) 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage IV, deel C, punt 7."

Or. en

Amendement 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

“Bijlage VIII
Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
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één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el) 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage IV, deel C, punt 7."

Or. en

Amendement 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen

12

Suikers 13
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Oliegewassen 55

Deel B. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa waarvan de geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen 
in het landgebruik geacht worden nul te 
zijn
Van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die worden geproduceerd 
uitgaande van de volgende categorieën 
grondstoffen worden de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik geacht 
nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage;
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
"emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el)" 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7."

Or. es

Amendement 515
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage VIII – deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Geraamde emissies van 
biobrandstoffen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik

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

Voor biobrandstoffen die worden 
geproduceerd door de omzetting van uit 
verbouw afkomstige plantaardige zetmeel, 
suikers en/of vetzuren worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht voor elk wettelijk jaar 
te worden vastgesteld door de Commissie.

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen 

12 Voor de raming van emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik worden de volgende regels 
toegepast:

Suikers 13 Voor de raming van de jaarlijkse bruto-
emissies ten gevolge van wijzigingen van 
koolstofvoorraden door indirecte 
veranderingen in het landgebruik, Egross 
iluc global, wordt de volgende regel 
toegepast:

Oliegewassen 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

waarin:
LUCglobal = wereldwijde veranderingen 
in het landgebruik in het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de 
biobrandstoffen worden geproduceerd 
(referentiejaar) (geraamd als 
landeenheden (ha));
∑ dLUCglobal = geaccumuleerde 
wereldwijde directe veranderingen in het 
landgebruik voor de productie van 
biobrandstoffen in het voorgaande jaar 
(geraamd als landeenheden (ha));
CSRW = de vorige koolstofvoorraad 
(geraamd in massa (ton) koolstof, 
inclusief bodem en vegetatie) van nieuwe 
landbouwgronden in het voorgaande jaar 
wereldwijd; 
CSAW = de werkelijke koolstofvoorraad 
(geraamd als massa (ton) koolstof, 
inclusief bodem en vegetatie) van nieuwe 
landbouwgronden in het voorgaande jaar 
wereldwijd. Wanneer vorming van de 
koolstofvoorraad zich over een periode 
van meer dan één jaar uitstrekt, wordt de 
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waarde voor CSAW de geraamde 
voorraad per landeenheid na 20 jaar of 
wanneer het gewas tot volle wasdom komt, 
als dat eerder is;
Voor de berekening van de jaarlijkse 
netto-emissies ten gevolge van wijzigingen 
van koolstofvoorraden door indirecte 
veranderingen in het landgebruik, Enet 
iluc global, wordt de volgende regel 
toegepast:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
waarin:
Enet iluc global = jaarlijkse 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik (geraamd als massa (ton) 
CO2-equivalent), verminderd met 20% om 
de onzekerheden van de ramingen te 
compenseren;
Voor de raming van de emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik per eenheid energie uit 
biobrandstoffen wordt de volgende regel 
toegepast:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
waarin:
FSbiofuels = aandeel van grondstoffen 
(uit verbouw afkomstige plantaardige 
zetmeel, suikers en/of vetzuren, geraamd 
als massa (ton)) die in het voorgaande 
jaar zijn omgezet in biobrandstoffen, 
gedeeld door de plantaardige 
landbouwgewassen wereldwijd (geraamd 
als massa (ton)) die zijn geproduceerd in 
het jaar voorafgaand aan het 
referentiejaar; 
Enbiofuels = de energie-inhoud (geraamd 
als de energie-inhoud (gigajoule) die 
wordt bepaald door de calorische 
onderwaarde) van de wereldwijde 
productie van biobrandstoffen in het 



AM\937598NL.doc 41/102 PE513.035v01-00

NL

voorgaande jaar.
1000 = conversiefactor van t/GJ naar 
g/MJ

Or. en

Motivering

Introductie van een methode die overeenkomt met de methode in bijlage V, lid 7 voor de 
raming van emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik op basis van 
grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Amendement 516
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage VIII – deel A – tabel – rij 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Non-food 
energiegewassen

15

Or. en

Amendement 517
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen in 
deel A van deze bijlage.

(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen in 
deel A van deze bijlage en grondstoffen in 
deel A van deze bijlage waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
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landgebruik niet zijn vastgesteld voor het 
referentiejaar.

Or. en

Motivering

Introductie van een methode die overeenkomt met de methode in bijlage V, lid 7 voor de 
raming van emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik op basis van 
grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Amendement 518
Jo Leinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) grondstoffen die niet op de markt 
zijn gebracht en lokaal zijn geproduceerd 
voor verbruik door wegvoertuigen of niet 
voor de weg bestemde mobiele machines 
die primair voor interne 
landbouwdoeleinden worden gebruikt.

Or. en

Amendement 519
Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De volgende bijlage VIII bis wordt 
ingevoegd:
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"A. Biomassa zonder ILUC-risico 
overeenkomstig de door de Commissie 
goedgekeurde procedures in een 
goedgekeurde nationale regeling:
1. als tweede eenjarig gewas verbouwde 
biomassa op grond die daarvoor niet is 
gebruikt voor het verbouwen van een 
tweede eenjarig gewas;
2. biomassa die het gevolg is van een 
vergroting van de opbrengst die 
uitsluitend te danken is aan de vraag van 
de biobrandstoffenindustrie als 
beschreven in deel B van deze bijlage;
B. Analyse van de teeltintensivering
1. Een nationale regeling kan biomassa 
certificeren als biomassa zonder ILUC-
risico in een hoeveelheid, voor elk type 
verbouwd gewas waarvoor 1% of meer 
van het akkerland van die lidstaat (of een 
derde land dat een nationale regeling wil 
indienen) is gebruikt, tot een maximum 
van de hoeveelheid waarmee de tonnage 
van een dergelijk gewas als bedoeld in 
deel B.4 het tonnage overschrijdt van een 
dergelijk gewas als bedoeld in deel B.3.
2. Voor elk type verbouwd gewas 
waarvoor in 2008 1% of meer van het 
akkerland van die lidstaat (of een derde 
land dat een nationale regeling wil 
indienen) is gebruikt, berekent de lidstaat 
de jaarlijkse toename van de opbrengst 
voor het gewas op zijn grondgebied door 
de samengestelde opbrengst te berekenen 
aan de hand van een referentie voor het 
voortschrijdend driejaarsgemiddelde en 
een uiteindelijk voortschrijdend 
driejaarsgemiddelde.
a) De referentie voor het voortschrijdend 
driejaarsgemiddelde is het rekenkundige 
gemiddelde in tonnage per hectare van 
dat gewas in 1997, 1998 en 1999.
b) Het uiteindelijk voortschrijdend 
driejaarsgemiddelde is het rekenkundige 
gemiddelde in tonnage per hectare van 
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dat gewas in 2006, 2007 en 2008.
c) De impliciete jaarlijkse opbrengst is de 
toename van de opbrengst (uitgedrukt als 
percentage) die het gevolg zou zijn van de 
vergroting van de opbrengst van de 
referentie voor het voortschrijdend 
driejaarsgemiddelde tot het uiteindelijk 
voortschrijdend driejaarsgemiddelde 
gedurende negen jaar. Als de uitkomst 
van deze berekening nul of negatief is, is 
de impliciete jaarlijkse opbrengst voor dat 
gewas nul.
3. Elke lidstaat (of een derde land dat een 
nationale regeling wil indienen) stelt een 
tabel op voor elk type verbouwd gewas 
waarvoor in 2008 1% of meer van het 
akkerland van dat land is gebruikt waarin 
de opbrengst voor 2007 wordt 
aangenomen gelijk te zijn aan het 
uiteindelijk voortschrijdend 
driejaarsgemiddelde voor dat gewas en 
vervolgens worden de geschatte 
opbrengsten voor dat gewas berekend 
voor elk van de jaren van 2008 tot en met 
2020 door de opbrengst elk jaar met de 
impliciete jaarlijkse opbrengst voor dat 
gewas te verhogen. Gebruik makend van 
deze geschatte opbrengst voor het 
relevante jaar, vermenigvuldigt de lidstaat 
(of een derde land dat een nationale 
regeling wil indienen) deze geschatte 
opbrengst met het huidige areaal van het 
akkerland dat wordt gebruikt voor het 
verbouwen van dat gewas in dat jaar.
4. De werkelijke opbrengst voor een gewas 
in elk jaar is gelijk aan de door de lidstaat 
(of een derde land dat een nationale 
regeling wil indienen) bepaalde 
uiteindelijke gemiddelde opbrengst per 
hectare voor een bepaald gewas op zijn 
grondgebied. Gebruik makend van deze 
werkelijke opbrengst voor het relevante 
jaar, vermenigvuldigt de lidstaat (of een 
derde land dat een nationale regeling wil 
indienen) deze werkelijke opbrengst met 
het huidige areaal van het akkerland dat 
wordt gebruikt voor het verbouwen van 
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dat gewas in dat jaar."

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij overweging 4 en 4 bis (nieuw).

Amendement 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) De volgende bijlage wordt 
toegevoegd:
Bijlage VIII bis
De volgende biobrandstoffen worden 
aangemerkt als geavanceerde 
biobrandstoffen:
biologisch materiaal waarvan het 
desbetreffende alternatieve gebruik 
verbonden is met omvangrijke emissies 
van methaan en lachgas zonder dat 
hiermee bruikbare energie wordt 
opgewekt.

Or. sv

Amendement 521
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/CE
Bijlage IX
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage IX
Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn
(a) algen;
(b) de biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen;
(c) de biomassafractie van industrieel 
afval;
(d) stro;
(e) mest en zuiveringsslib;
(f) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;
(g) talloliepek;
(h) ruwe glycerine;
(i) bagasse;
(j) draf van druiven en droesem;
(k) notendoppen;
(l) vliezen;
(m) kolfspillen;
(n) schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders;
Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht twee 
keer hun energie-inhoud te zijn
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(a) afgewerkte bak- en braadolie;
(b) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten;
(c) non-food cellulosemateriaal;
(d) lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

Or. de

Motivering

Bijlage IX (nieuw) wordt in een afzonderlijke wijzigingsaanvraag geherdefinieerd.

Amendement 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage IX
Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn
(a) Algen.
(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
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19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.
(d) Stro.
(e) Dierlijke mest.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse.
(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
(l) Vliezen.
(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.
(c) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

Or. it

Amendement 523
Erik Bánki



AM\937598NL.doc 49/102 PE513.035v01-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage IX
Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn
(a) Algen.
(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.
(d) Stro.
(e) Dierlijke mest.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse.
(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
(l) Vliezen.
(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
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Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.
(c) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

Or. en

Motivering

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

Amendement 524
Sophie Auconie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage IX
A. Grondstoffen waarvan de bijdragen tot 
het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Algen.
(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
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afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.
(d) Stro.
(e) Mest en zuiveringsslib.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse.
(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
(l) Vliezen.
(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
B. Grondstoffen waarvan de bijdragen tot 
het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht één 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.
(c) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

Or. fr
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Amendement 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) De volgende bijlage wordt toegevoegd: Schrappen
Bijlage IX
Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn
(a) Algen.
(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.
(d) Stro.
(e) Dierlijke mest.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse.
(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
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(l) Vliezen.
(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.
(c) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

Or. sv

Amendement 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Bijlage IX
Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn
(a) Algen
(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
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gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.
(d) Stro.
(e) Dierlijke mest.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse.
(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
(l) Vliezen.
(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten. 
(c) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

Or. en
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Motivering

Vervangen door een bijlage over geavanceerde hernieuwbare energiebronnen in het vervoer.

Amendement 527
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IX Bijlage IX

Deel A. Grondstoffen waarvan de
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te 
zijn

Grondstoffen die bijdragen tot het behalen 
van het in artikel 3, lid 4, onder d, punt i), 
van Richtlijn 2009/28/EG genoemde 
streefcijfer van 2%:

(a) algen; (a) algen;

(b) de biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen;

(b) de biomassa uit huishoudelijk afval 
waarvoor de recyclingsstreefcijfers gelden 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), 
van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen;

(c) de biomassafractie van industrieel 
afval;

(c) de biomassafractie van industrieel 
afval;

(d) stro; (d) stro;
(e) mest en zuiveringsslib; (e) mest en zuiveringsslib;

(f) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;

(g) talloliepek; (g) talloliepek;
(h) ruwe glycerine; (h) ruwe glycerine;

(i) bagasse; (i) bagasse;
(j) draf van druiven en droesem; (j) draf van druiven en droesem;

(k) notendoppen; (k) notendoppen;
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(l) vliezen; (l) vliezen;
(m) kolfspillen; (m) kolfspillen;

(n) schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders;

(n) schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders;

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht twee 
keer hun energie-inhoud te zijn

(na) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;

(a) afgewerkte bak- en braadolie; (nb) afgewerkte bak- en braadolie;
(b) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten; 

(nc) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten;

(c) non-food cellulosemateriaal; (nd) non-food cellulosemateriaal;
(d) lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

(ne) lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

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. Het voorstel van de Europese Commissie schept 
verwarring onder het publiek over de daadwerkelijke bijdrage van geavanceerde 
biobrandstoffen, die slechts 1/4 van het schijnbare volume bedraagt. Dubbeltellingen zouden 
als gevolg daarvan leiden tot een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in de 
Europese transportsector.

Amendement 528
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EC
Bijlage IX
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IX Bijlage IX
Deel A. Grondstoffen waarvan de
bijdragen tot het behalen van het in Artikel 
3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te 
zijn

Deel A. Grondstoffen die bijdragen tot het 
behalen van het in artikel 3, onder d, punt 
i), genoemde streefcijfer van 2%

(a) algen; (a) algen (autotroof);
(b) de biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen;

(b) de biomassafractie uit ingezameld 
huishoudelijk afval waarvoor de 
recyclingsstreefcijfers gelden 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), 
van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen;

(c) de biomassafractie van industrieel 
afval;

(c) de biomassafractie van industrieel 
afval;

(d) stro; (d) stro;

(e) mest en zuiveringsslib; (e) mest en zuiveringsslib;
(f) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;

(f) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;

(g) talloliepek; (g) talloliepek;

(h) ruwe glycerine; (h) ruwe glycerine;
(i) bagasse; (i) bagasse;

(j) draf van druiven en droesem; (j) draf van druiven en droesem;
(k) notendoppen; (k) notendoppen;

(l) vliezen; (l) vliezen;
(m) kolfspillen; (m) kolfspillen;

(n) schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders;

(n) schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders;

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht twee 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) afgewerkte bak- en braadolie; (na) afgewerkte bak- en braadolie;
(b) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 

(nb) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
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Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten; 

Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten;

(c) non-food cellulosemateriaal; (nc) non-food cellulosemateriaal;
(d) lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

(nd) lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Or. de

Motivering

Dubbeltellingen zijn statistisch gezien problematisch, omdat hierdoor virtuele 
biobrandstoffen worden gecreëerd en de illusie ontstaat dat er milieudoelstellingen zijn 
bereikt.

Amendement 529
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie dient rekening te 
houden met het feit dat de waarde van de 
uit hoofde van bijlage IX vastgestelde 
coëfficiënten niet op alle producten is 
afgestemd en dat hier nader over moet 
worden nagedacht om juridische 
onzekerheden te voorkomen.

Or. fr

Amendement 530
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te zijn

Deel A. Grondstoffen waarvan de bijdrage
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

(a) Algen (a) Algen
(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel afval 
en residuen, met uitzondering van afval 
waarop gescheiden inzameling van 
toepassing is overeenkomstig artikel 11, 
lid 1 van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van een aantal 
richtlijnen.

(d) Stro. (d) De biomassafractie van afval en 
residuen uit de landbouw en aan de 
landbouw gerelateerde sectoren zoals 
bagasse, doppen, vliezen, druivendraf, 
droesem en kolfspillen.

(e) Dierlijke mest. (e) De biomassafractie van afval en 
residuen uit de bosbouw en aan de 
bosbouw gerelateerde sectoren zoals 
schors, bladeren, naalden, takken, 
boomkruinen, zaagsel, 
houtkrullen/spaanders, zwart residuloog, 
bruin residuloog, lignine en tallolie.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(g) Talloliepek.

(h) Ruwe glycerine.
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(i) Bagasse.

(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
(l) Vliezen.
(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

Or. en

Motivering

Een lijst waarin alle grondstoffen worden opgenoemd zal nooit uitputtend zijn omdat daarin 
geen grondstoffen staan die kunnen worden gebruikt voor biobrandstoffen van de tweede 
generatie. Dit zijn immers residuen zijn van processen die we nu nog niet kennen. Er zijn 
daarom algemenere definities nodig die een groter aantal grondstoffen omvatten, om de 
innovatie van nieuwe geavanceerde biobrandstoffen te stimuleren. Wat bosbouw betreft is het 
niet nodig om in deze richtlijn onderscheid te maken tussen de verschillende fracties van de 
boom. Dit kan worden overgelaten aan de markt.

Amendement 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A. Grondstoffen waarvan de bijdragen tot 
het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn 

A. Grondstoffen waarvan de bijdrage tot 
het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn 

(a) Algen. (a) Algen.

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
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Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(d) Stro.

(e) Dierlijke mest. (e) Dierlijke mest en zuiveringsslib.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek. (g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine. (h) Ruwe glycerine.

(i) Bagasse.

(j) Draf van druiven en droesem. (j) Draf van druiven en droesem.

(k) Notendoppen. 

(l) Vliezen. (l) Lignocellulosisch materiaal, met 
inbegrip van stro, bagasse, notendoppen,
vliezen en kolfspillen.

(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

Or. en

Motivering

Om de marktpenetratie van geavanceerde biobrandstoffen te bevorderen, moet 
lignocellulosisch materiaal in één afzonderlijk punt worden opgenomen en moeten suikers 
worden toegevoegd voor zover de suikers niet alleen voor voedingsdoeleinden zijn bestemd, 
aangezien zij een substraat vormen voor gistingsbiotechnologieën en onmisbaar zijn voor 
innovatie op het gebied van productie van geavanceerde biodiesel (vanwaar de uitsluiting van 
ethanol).

Amendement 532
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
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Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn

Deel A. Lijst van geavanceerde 
biobrandstoffen De uit de volgende 
grondstoffen afkomstige biobrandstoffen 
worden als geavanceerde biobrandstoffen 
beschouwd

Or. es

Amendement 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht vier keer hun energie-
inhoud te zijn

Deel A. Een uitgebreide lijst van 
geavanceerde biobrandstoffen. De uit de 
volgende grondstoffen afkomstige 
biobrandstoffen worden als geavanceerde 
biobrandstoffen beschouwd:

Or. en

Motivering

Voor de investering in geavanceerde biobrandstoffen is investeringsstabiliteit op de lange 
termijn vereist. Voor een breder gebruik van afval en residuen zijn vaak meer investeringen 
nodig. Om te voorkomen dat er kunstmatige marktbelemmeringen tussen de lidstaten 
ontstaan, is het van belang afval uit biobrandstoffen en stroresiduen op te nemen in bijlage IX 
van de richtlijn. Dit bevordert de benodigde investeringsstabiliteit voor geavanceerde 
biobrandstoffen. Het verdient aanbeveling de onderstaande amendementen samen te brengen 
in één stemming.

Amendement 534
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Grondstoffen waarvan de
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te 
zijn

Deel A. Grondstoffen die bijdragen tot het 
behalen van het in artikel 3, lid 4 
genoemde streefcijfer:

Or. en

Motivering

Meervoudige telling is geen effectief instrument voor het behalen van de streefcijfers in deze 
richtlijn en hoort daarom niet thuis in deze richtlijn.

Amendement 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Grondstoffen waarvan de
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te 
zijn

Deel A. Grondstoffen die bijdragen tot het 
behalen van het in artikel 3, lid 4 
genoemde streefcijfer:

Or. en

Amendement 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te zijn

Deel A. Afval en residuen waarvan de 
bijdrage tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt 
geacht vier keer hun energie-inhoud te zijn

Or. en

Amendement 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Algen. (a) Algen (autotroof).

Or. en

Amendement 538
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – punt a a (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(aa) Bacteriën.

Or. fr
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Amendement 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Bacteriën

Or. en

Motivering

De productie van geavanceerde biobrandstoffen zonder ILUC-gevolgen en zonder 
verstoringen in de voedselketen moet worden aangemoedigd.

Amendement 540
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarop gescheiden inzameling van 
toepassing is overeenkomstig artikel 11,
lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

Or. en

Motivering

De opname van de biomassafractie van gemengd huishoudelijk afval, zelfs als gescheiden 
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ingezameld huishoudelijk afval daarvan is uitgezonderd, kan gemeenten er afhankelijk van de 
voorwaarden toe aanzetten afval niet langer gescheiden in te zamelen en het gemengd 
ingezamelde afval om te zetten in energie, waarbij wordt voorbijgegaan aan de 2015-
doelstelling om metalen, plastic, papier en glas gescheiden in te zamelen en aan de in de 
afvalrichtlijn vastgestelde afvalhiërarchie. 

Amendement 541
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarop gescheiden inzameling van 
toepassing is overeenkomstig artikel 11,
lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

Or. en

Amendement 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van het 

(b) De biomassafractie van gemengd 
huishoudelijk afval, met inbegrip van 
gescheiden ingezameld bioafval maar niet 
van ander gescheiden ingezameld 
huishoudelijk afval en afvalpapier,
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Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 betreffende afvalstoffen en 
tot intrekking van een aantal richtlijnen.

waarvoor de recyclingsstreefcijfers gelden 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), 
van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van afvalpapier als grondstof voor brandstof is niet gerechtvaardigd vanuit het 
oogpunt van hulpbronnenefficiëntie. Recycling en een duurzaam gebruik van afvalpapier, 
bijvoorbeeld als grondstof voor papier, creëert bovendien banen in de regio's. Dit is een kans 
die niet in het gedrang mag komen. De tekst van de Commissie is onduidelijk over gescheiden 
ingezameld bioafval, en daarom moet duidelijk worden vermeld dat dit mag worden gebruikt.

Amendement 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biologisch afbreekbare fractie van 
industrieel afval.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met Richtlijn 2009/28/EG betreffende hernieuwbare 
energiebronnen waarin de biologisch afbreekbare fractie van industrieel afval vermeld wordt 
in de definitie van biomassa in artikel 2, letter e).

Amendement 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval, tenzij dit industrieel of economisch 
kan worden hergebruikt voor andere 
industriële doeleinden. 

Or. en

Amendement 545
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval, afval uit groot- en kleinhandel en 
procesresiduen, met uitzondering van 
afval waarop gescheiden inzameling van 
toepassing is overeenkomstig artikel 11, 
lid 1 van Richtlijn 2008/98/EG.

Or. en

Amendement 546
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De biomassafractie van industrieel (c) De biomassafractie van industrieel 
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afval. afval, met uitzondering van afval waarop 
gescheiden inzameling van toepassing is 
overeenkomstig artikel 11, lid 1 van 
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen.

Or. en

Motivering

De opname van de biomassafractie van industrieel afval kan afvalproducenten en gemeenten 
er afhankelijk van de voorwaarden toe aanzetten afval niet langer gescheiden in te zamelen 
en het gemengd ingezamelde afval om te zetten in energie, waarbij wordt voorbijgegaan aan 
de 2015-doelstelling om metalen, plastic, papier en glas gescheiden in te zamelen en aan de 
in de afvalrichtlijn vastgestelde afvalhiërarchie.

Amendement 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval, afval uit groot- en kleinhandel en 
procesresiduen.

Or. en

Motivering

In het belang van de hulpbronnenefficiëntie moet het gebruik van vele soorten industrieel 
afval, afval uit groot- en kleinhandel en procesresiduen voor de productie van 
biobrandstoffen worden bevorderd.

Amendement 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval, inclusief aftreksels, melasse, 
visafval, residuen van de productie van 
vismeel, slachtafval en 
vleesverwerkingsafval.

Or. en

Amendement 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Stro. (d) Stro en biomassa afkomstig van het 
onderhoud van groengebieden.

Or. en

Amendement 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Dierlijke mest. (e) Dierlijke mest, gier, aalt, mest van 
pluimvee, uitwerpselen van vissen en 
zuiveringsslib.

Or. en

Amendement 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

Schrappen

Or. en

Amendement 552
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/29/EG
Bijlage IX – deel A – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

Schrappen

Or. en

Amendement 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken, 
gebruikte bleekaardeolie, palmoliedrab en 
palmtrossen.

Or. en

Amendement 554
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Talloliepek. (g) Zwart residuloog en de derivaten 
daarvan, zoals lignine en talloliepek, met 
uitzondering van die waarvoor 
overeenkomstig de afvalhiërarchie een 
hogere marktwaarde bestaat, zoals ruwe 
tallolie. 

Or. en

Motivering

Voordat residuen en afval voor energie worden gebruikt, moeten ze volgens de 
afvalhiërarchie voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt. Daarom moet ruwe 
tallolie worden uitgesloten.

Amendement 555
Eija-Riitta Korhola
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Talloliepek. (g) Residuen uit de verwerking van 
cellulose en papier, zoals zwart 
residuloog, ruwe sulfaatzeep, ruwe tallolie 
en talloliepek.

Or. en

Motivering

De processen in cellulose- en papierfabrieken genereren verscheidene residuen die een groot 
potentieel hebben voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen. Alle fracties vloeien 
voort uit hetzelfde primaire proces en zijn dus gelijkaardige procesresiduen, zoals talloliepek 
dat is opgenomen in deel A van de bijlage bij het voorstel van de Commissie. Alle 
procesresiduen van dezelfde oorsprong moeten op dezelfde manier gebruikt worden.

Amendement 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Talloliepek. (g) Zwart residuloog en de derivaten 
daarvan, zoals ruwe zwavelzeep, lignine, 
ruwe tallolie en talloliepek.

Or. en

Motivering

Alle procesresiduen van cellolusefabrieken dienen op dezelfde manier te worden verwerkt. 
Procesresiduen hebben een bijzonder groot potentieel voor de productie van geavanceerde 
biobrandstoffen.



PE513.035v01-00 74/102 AM\937598NL.doc

NL

Amendement 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Bagasse. Schrappen

Or. en

Amendement 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage – deel A – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) Draf van druiven en droesem. (j) Draf en bagasse, inclusief suikerriet, 
suikerbiet, bagasse van druiven en 
droesem.

Or. en

Amendement 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) Vliezen. (l) Non-food cellulosemateriaal –
residuen van het oogsten en schoonmaken 
van zaden en granen (doppen, vliezen, 
kaf, kolfspillen enz.).

Or. en

Amendement 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) Kolfspillen. Schrappen

Or. en

Amendement 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

Schrappen

Or. en
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Amendement 562
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

Schrappen

Or. en

Amendement 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

(n) Schors, takken, bladeren.

Or. en

Amendement 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en (n) Residuen van de houtkap, zoals schors, 
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houtkrullen/spaanders. takken, kruinen, ondermaats hout,
bladeren, zaagsel en houtkrullen/spaanders.

Or. en

Motivering

Het is wenselijk de diverse residuen uit het bosbeheer en van de houtkap op dezelfde manier 
te behandelen. Dit bevordert bovendien de plattelands- en regionale ontwikkeling, aangezien 
er markten worden gecreëerd voor residuen uit het bosbeheer als grondstof voor de productie 
van brandstoffen.

Amendement 565
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

(n) Schors, takken, boomkruinen,
bladeren, zaagsel en houtkrullen/spaanders.

Or. en

Amendement 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

(n) Schors, takken, dunningshout,
bladeren, zaagsel en houtkrullen/spaanders.

Or. en
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Amendement 567
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) Residuen van biochemische 
productie.

Or. en

Amendement 568
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n ter) Beslag.

Or. en

Amendement 569
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n quater) Overtollige gist.

Or. en
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Amendement 570
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n quinquies) Wei.

Or. en

Amendement 571
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) Afgewerkte bak- en braadolie.

Or. es

Amendement 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(na)Afgewerkte bak- en braadolie
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Or. fr

Motivering

Het onderzoek naar de ontwikkeling van biobrandstoffen op basis van afgewerkte bak- en 
braadolie is veelbelovend; zij leveren een energie- en milieubijdrage die vergelijkbaar is met 
die van biobrandstoffen geproduceerd uit de in bijlage 2 van deze richtlijn opgesomde 
grondstoffen. Met het oog op billijkheid en evenredigheid moet de ontwikkeling van deze 
producten van dezelfde stimuleringsmaatregelen kunnen profiteren als de in bijlage 2 
genoemde grondstoffen.

Amendement 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) Afgewerkte bak- en braadolie.

Or. en

Amendement 574
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n sexies) Afgewerkte bak- en braadolie.

Or. en

Amendement 575
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
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Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter n ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n ter) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten1.
__________________
1 PB L 273, 10.10.2002, blz. 1.

Or. es

Amendement 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n ter) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten1.
__________________
1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 577
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n septies) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten1.
__________________
1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 578
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter n quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n quater) Non-food cellulosemateriaal.

Or. es

Amendement 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n quater) Non-food cellulosemateriaal.

Or. en

Amendement 580
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n octies) Non-food cellulosemateriaal.

Or. en

Amendement 581
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter n quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n quinquies) Lignocellulosisch materiaal 
met uitzondering van voor verzaging 
geschikte stammen of blokken en fineer.

Or. es

Amendement 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n ter) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Or. en

Motivering

Lignocellulose moet op dezelfde manier worden behandeld als andere op hout gebaseerde 
grondstoffen, omdat het geen ILUC-gevolgen heeft.

Amendement 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n quinquies) Lignocellulosisch materiaal 
met uitzondering van voor verzaging 
geschikte stammen of blokken en fineer.

Or. en

Amendement 584
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n nonies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n nonies) Lignocellulosisch materiaal 
met uitzondering van voor verzaging 
geschikte stammen of blokken, fineer en 
pulphout.

Or. en

Amendement 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n sexies) Triglyceriden, vrije vetzuren en 
destillaten van vetten en oliën die niet aan 
de specificaties voldoen uit de 
oleochemische sector, de vervaardiging 
van biodiesel, het raffineren van 
plantaardige olie, de voedselverwerking 
en het smelten van dierlijk vet.

Or. en

Amendement 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n septies) Niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke vetten.
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Or. en

Amendement 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n octies) Technische maïsolie.

Or. en

Amendement 588
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor residuen uit de landbouw worden in 
de berekeningen alleen hoeveelheden 
meegenomen boven de hoeveelheden die 
nodig zijn om bodemerosie en verlies van 
biodiversiteit te voorkomen. Voor residuen 
uit het bosbeheer worden in de 
berekeningen alleen hoeveelheden 
meegenomen boven de hoeveelheden die 
nodig zijn om verlies van biodiversiteit te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Het is niet de bedoeling dat de oplossing van het ene probleem een ander probleem creëert.
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Amendement 589
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier
keer hun energie-inhoud te zijn

Schrappen

Or. es

Amendement 590
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen deel B nodig als er slechts één niveau van meervoudige telling is.

Amendement 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

Schrappen

Or. en

Amendement 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

Schrappen

Or. en

Amendement 593
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

Deel B. Grondstoffen die bijdragen tot het 
behalen van het in artikel 3, lid 4 
genoemde streefcijfer:

Or. en

Motivering

Meervoudige telling is geen effectief instrument voor het behalen van de streefcijfers in deze 
richtlijn en hoort daarom niet thuis in deze richtlijn.

Amendement 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

Deel B. Afval en residuen waarvan de 
bijdrage tot het behalen van het in artikel 3, 
lid 4, genoemde streefcijfer wordt geacht 
twee keer hun energie-inhoud te zijn

Or. en

Amendement 595
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. Schrappen
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Or. en

Motivering

Er is geen deel B nodig als er slechts één niveau van meervoudige telling is. Dit kan daarom 
worden verplaatst naar deel A.

Amendement 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. Schrappen

Or. fr

Motivering

Het onderzoek naar de ontwikkeling van biobrandstoffen op basis van afgewerkte bak- en 
braadolie is veelbelovend; zij leveren een energie- en milieubijdrage die vergelijkbaar is met 
die van biobrandstoffen geproduceerd uit de in bijlage 2 van deze richtlijn opgesomde 
grondstoffen. Met het oog op billijkheid en evenredigheid moet de ontwikkeling van deze 
producten van dezelfde stimuleringsmaatregelen kunnen profiteren als de in bijlage 2 
genoemde grondstoffen.

Amendement 597
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. Schrappen

Or. es
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Amendement 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. Schrappen

Or. en

Amendement 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Schors, takken, bladeren, zaagsel 
en houtkrullen/spaanders. De bijdrage 
van deze residuen tot het behalen van het 
in artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
wordt geacht twee keer hun energie-
inhoud te zijn nadat er op EU-niveau 
duurzaamheidscriteria zijn aangenomen.

Or. en

Amendement 600
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen deel B nodig als er slechts één niveau van meervoudige telling is. Dit kan daarom 
worden verplaatst naar deel A.

Amendement 601
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.

Schrappen

Or. es

Amendement 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.

Schrappen

Or. en

Amendement 603
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen

Or. en

Amendement 604
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen deel B nodig als er slechts één niveau van meervoudige telling is. Dit kan daarom 
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worden verplaatst naar deel A.

Amendement 605
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen
Or. fr

Amendement 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen

Or. en

Amendement 607
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen
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Or. es

Amendement 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen

Or. en

Amendement 609
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. (c) Non-food cellulosemateriaal, met 
uitzondering van afval waarop gescheiden 
inzameling van toepassing is 
overeenkomstig artikel 11, lid 1 van 
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen.

Or. en

Motivering

De opname van non-food cellulosemateriaal kan afvalproducenten en gemeenten er 
afhankelijk van de voorwaarden toe aanzetten afval niet langer gescheiden in te zamelen en 
het gemengd ingezamelde afval om te zetten in energie, waarbij wordt voorbijgegaan aan de 
2015-doelstelling om metalen, plastic, papier en glas gescheiden in te zamelen en aan de in 
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de afvalrichtlijn vastgestelde afvalhiërarchie.

Amendement 610
Esther de Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. (c) Non-food cellulosemateriaal, zoals alle 
biomassa uit non-food energiegewassen 
op het land die worden verbouwd voor de 
productie van bio-energie, inclusief
miscanthus, andere energiegrassen, non-
food varianten van sorghum en 
industriële hennep.

Or. en

Amendement 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. (c) Non-food cellulose- en 
hemicellulosemateriaal.

Or. en

Amendement 612
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen deel B nodig als er slechts één niveau van meervoudige telling is. Dit kan daarom 
worden verplaatst naar deel A.

Amendement 613
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Schrappen

Or. fr

Amendement 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lignocellulosisch materiaal met Schrappen
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uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Or. en

Amendement 615
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Schrappen

Or. es

Amendement 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Schrappen

Or. en

Amendement 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer die 
industrieel of economisch kunnen worden 
hergebruikt voor andere industriële 
doeleinden, en ander lignocellulosisch 
restmateriaal dat kan worden hergebruikt 
voor andere industriële doeleinden.

Or. en

Amendement 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De biomassafractie van aangetast 
land, verlaten akkers en marginale 
gronden die niet bruikbaar zijn voor 
voedselproductie.

Or. en

Amendement 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX – deel B – punt d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) De biomassa van huishoudelijk 
afval, inclusief oud voedsel, afval van 
levensmiddelenwinkels, keukenafval, 
restaurantafval en kantineafval.

Or. en

Amendement 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De volgende bijlage IX bis wordt 
toegevoegd:
"Bijlage IX bis
Geavanceerde hernieuwbare 
energiebronnen in het vervoer 
Waarborgen voor duurzaamheid
De lidstaten voorzien in waarborgen voor 
het gebruik van afval en residuen, om 
ervoor te zorgen dat het gebruik als 
transportbrandstof in overeenstemming is 
met de afvalhiërarchie, te weten preventie, 
voorbereiding voor hergebruik en 
recycling vóór nuttige toepassing voor 
energiedoeleinden, zoals uiteengezet in 
Richtlijn 2008/98/EG, en om te zorgen 
voor een getrapt gebruik.
Voor het gebruik van biotische 
hulpbronnen introduceren de lidstaten 
waarborgen ter bescherming van de 
biodiversiteit en tegen de uitputting of het 
verlies van ecosysteemdiensten, en ter 
voorkoming van afwijkingen van enig 
bestaand gebruik die negatieve indirecte 
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of directe gevolgen zouden hebben op de 
biodiversiteit, de bodem of de algehele 
koolstofbalans.
Onverminderd de door de lidstaten 
aangenomen waarborgen voor 
duurzaamheid komen de volgende 
grondstoffen in aanmerking voor 
geavanceerde transportenergie krachtens 
artikel 3, lid 4:
Deel A:
- Algen.
- Hernieuwbare vloeibare en gasvormige
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong.
Deel B:
- De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingsstreefcijfers 
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
- De biomassafractie van industrieel afval.
- Stro.
- Dierlijke mest en zuiveringsslib.
- Talloliepek.
- Ruwe glycerine.
- Draf van druiven en droesem.
- Notendoppen.
- Vliezen.
- Kolfspillen.
- Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
- Non-food cellulosemateriaal.
- Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."
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Or. en

Motivering

Algen en hernieuwbare vloeibare en gasvormige brandstoffen van niet-biologische oorsprong 
in deel A van bijlage IX alsmede hernieuwbare elektriciteit in elektrische voertuigen en het 
gebruik van afgevangen koolstof (bijvoorbeeld het gebruik van industriële afvoergassen als 
voedsel voor microbiële fermentatie voor de productie van vloeibare of gasvormige 
brandstof) worden geacht vier keer hun energie-inhoud te zijn voor het bereiken van het 
streefcijfer van 3% voor geavanceerde energiebronnen in het vervoer. Voor afgewerkte bak-
en braadolie en dierlijke vetten zijn geen extra stimuleringsmaatregelen nodig naast de 
algemene streefcijfers in de richtlijnen inzake brandstofkwaliteit en hernieuwbare energie.


