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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en 
tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0595),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 192, lid 1, en 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0337/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de 
Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie internationale handel en de Commissie 
vervoer en toerisme (A7-0000/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer weiland of landbouwland dat 
voordien bestemd was voor de productie 
van voedingsmiddelen, diervoeder of 
vezels, wordt herbestemd voor de 
productie van biobrandstoffen, moet nog 
steeds worden voldaan aan de niet aan 
brandstoffen gerelateerde vraag, hetzij door 
intensifiëring van de huidige productie, 
hetzij door elders niet-landbouwland in 
productie te nemen. Wanneer dit laatste het 
geval is, is er sprake van indirecte 
verandering in het landgebruik en wanneer 
dit de conversie betreft van land dat veel 
koolstof vasthoudt, kan dit resulteren in 
aanzienlijke emissies van broeikasgassen. 
De Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG 
moeten daarom bepalingen bevatten om het 
aspect van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aan te pakken gezien het feit 
dat de huidige biobrandstoffen 
voornamelijk worden geproduceerd uit 
teelten die worden verbouwd op het 
bestaande landbouwareaal.

(4) Wanneer weiland of landbouwland dat 
voordien bestemd was voor de productie 
van voedingsmiddelen, diervoeder of 
vezels, wordt herbestemd voor de 
productie van biobrandstoffen, moet nog 
steeds worden voldaan aan de niet aan 
brandstoffen gerelateerde vraag. Aan deze 
vraag kan worden voldaan hetzij door 
intensifiëring van de huidige productie
door de productiviteit van de landbouw te 
vergroten, ook al kan dat schadelijke 
milieueffecten veroorzaken, waaronder 
een verlies aan biodiversiteit, 
waterschaarste, bodemerosie en water- en 
bodemverontreiniging, hetzij door elders 
niet-landbouwland in productie te nemen. 
Wanneer dit laatste het geval is, is er 
sprake van indirecte verandering in het 
landgebruik en wanneer dit de conversie 
betreft van land dat veel koolstof 
vasthoudt, kan dit resulteren in aanzienlijke 
emissies van broeikasgassen en in een 
verlies aan biodiversiteit wanneer dit land 
met een hoge biodiversiteitswaarde 
betreft. De Richtlijnen 98/70/EG en 
2009/28/EG moeten daarom bepalingen 
bevatten om het aspect van indirecte 
veranderingen in het landgebruik aan te 
pakken gezien het feit dat de huidige 
biobrandstoffen voornamelijk worden 
geproduceerd uit teelten die worden 
verbouwd op het bestaande 
landbouwareaal.

Or. fr
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de door de lidstaten verstrekte 
ramingen betreffende de vraag naar 
biobrandstoffen en ramingen betreffende 
de emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik door de 
productie van verschillende grondstoffen 
voor biobrandstoffen wordt het 
waarschijnlijk geacht dat de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
aanzienlijk zijn en sommige of alle 
broeikasgasemissiereducties dankzij het 
gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet doen. Dit is een gevolg van het feit 
dat de volledige productie van 
biobrandstoffen in 2020 naar verwachting 
zal komen van teelten die groeien op land 

(5) Gezien de door de lidstaten verstrekte 
ramingen betreffende de vraag naar 
biobrandstoffen en ramingen betreffende 
de emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik door de 
productie van verschillende grondstoffen 
voor biobrandstoffen zijn de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
aanzienlijk en doen zij sommige of alle 
broeikasgasemissiereducties dankzij het 
gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet. Dit is een gevolg van het feit dat de 
volledige productie van biobrandstoffen in 
2020 naar verwachting zal komen van 
teelten die groeien op land dat kan worden 
gebruikt om de voedingsmiddelen- en 
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dat kan worden gebruikt om de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten te 
voorzien. Om dergelijke emissies te 
verminderen moeten diverse gewasgroepen 
worden onderscheiden, zoals oliegewassen, 
granen, suikers en andere 
zetmeelgewassen.

veevoedermarkten te voorzien. Bovendien 
werkt het toenemende gebruik van 
biobrandstoffen in de lidstaten 
schommelingen in de voedselprijzen in de 
hand en kan dit gevolgen hebben voor de 
wereldwijde voedselvoorziening. Er moet 
dus rekening worden gehouden met 
indirecte veranderingen in landgebruik 
om ervoor te zorgen dat deze potentiële 
emissiebronnen geen afbreuk doen aan de 
doelstellingen van het EU-beleid inzake 
hernieuwbare energie en de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen. Om 
indirecte veranderingen in landgebruik te 
verminderen moeten diverse gewasgroepen 
worden onderscheiden, zoals oliegewassen, 
granen, suikers en andere 
zetmeelgewassen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen en algen, leveren een grote 
broeikasgasemissiereductie op, met een 
laag risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten. 
Het is daarom passend een grotere 
productie van dergelijke geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen aangezien 
die momenteel niet in grote hoeveelheid 
commercieel beschikbaar zijn, deels ten 
gevolge van de concurrentie voor 
overheidssubsidies met gevestigde op 
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voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
in het bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde 10 %-streefcijfer voor 
biobrandstoffen een groter gewicht te 
geven aan geavanceerde boven 
conventionele biobrandstoffen. In deze 
context mogen in het post-2020
beleidskader voor duurzame energie 
uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
in het bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde 10 %-streefcijfer voor 
biobrandstoffen een groter gewicht te 
geven aan geavanceerde boven 
conventionele biobrandstoffen. In deze 
context mogen in het beleidskader voor 
duurzame energie uitsluitend geavanceerde 
biobrandstoffen met beperkte geraamde 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en grote totale broeikasgasemissiereductie 
worden gebruikt.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het concurrentievermogen op lange 
termijn van de biogebaseerde industriële 
sectoren te waarborgen en overeenkomstig 
de mededeling van 2012 "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor 
Europa" en de Routekaart naar een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa, waarbij geïntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd, 
moeten versterkte initiatieven in het kader 
van Richtlijn 2009/28/EG zo worden 
opgezet dat de voorkeur wordt gegeven aan 
grondstoffen voor biomassa die geen grote 
economische waarde hebben voor andere 
toepassingen dan biobrandstoffen.

(7) Om het concurrentievermogen op lange 
termijn van de biogebaseerde industriële 
sectoren te waarborgen en overeenkomstig 
de mededeling van 2012 "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor 
Europa" en de Routekaart naar een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa, waarbij geïntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd, 
moeten versterkte initiatieven in het kader 
van Richtlijn 2009/28/EG zo worden 
opgezet dat de voorkeur wordt gegeven aan 
grondstoffen voor biomassa die geen grote 
economische waarde hebben voor andere 
toepassingen dan biobrandstoffen. Tevens 
is het van wezenlijk belang ervoor te 
zorgen dat het EU-afvalstoffenbeleid 
coherent blijft en dat die afvalstoffen 
worden onderworpen aan de 
afvalhiërarchie zoals bepaald in artikel 4 
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van Richtlijn 2008/98/EG. Er mogen geen 
negatieve stimulansen worden geschapen 
die de goede tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn kunnen ondermijnen.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de overgang naar geavanceerde 
biobrandstoffen voor te bereiden en de 
totale effecten van indirecte 
veranderingen in landgebruik in de 
periode tot 2020 te minimaliseren is het, 
zoals uiteengezet in deel A van 
bijlage VIII bij Richtlijn 2009/28/EG en 
deel A van bijlage V bij 
Richtlijn 98/70/EG, passend om de 
hoeveelheid uit voedselteelten verkregen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
kan worden meegeteld voor het bereiken 
van de bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde streefcijfers, te beperken. 
Zonder beperking van het totale gebruik 
van dergelijke biobrandstoffen moet het 
aandeel van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, geproduceerd op basis van 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen, dat kan worden 
meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG worden beperkt tot 
het in 2011 gebruikte aandeel van 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het is verantwoord de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken, 
maar dit mag niet zonder onderscheid gebeuren. Bij het berekenen van de 
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broeikasgasreductie moet daarom rekening worden gehouden met de factor indirecte 
veranderingen in landgebruik.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 5 %-grens verhindert de 
lidstaten niet hun eigen traject te volgen 
teneinde te voldoen aan dit 
voorgeschreven aandeel van 
conventionele biobrandstoffen voor het 
bereiken van het 10 %-streefcijfer. 
Bijgevolg blijft de toegang tot de markt 
van biobrandstoffen geproduceerd in 
installaties die vóór eind 2013 
operationeel waren, volledig open. De 
onderhavige wijzigingsrichtlijn doet dus 
geen afbraak aan de gerechtigde 
verwachtingen van de exploitanten van 
dergelijke installaties.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het is verantwoord de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken, 
maar dit mag niet zonder onderscheid gebeuren. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie moet daarom rekening worden gehouden met de factor indirecte 
veranderingen in landgebruik.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De geraamde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik moeten worden verwerkt in 
de verslagen betreffende de 
broeikasgasemissies ten gevolge van het 

(11) Om de nauwkeurigheid en integriteit 
van de EU-doelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereductie en 
biobrandstoffen te waarborgen, moeten de 
emissies ten gevolge van indirecte 
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gebruik van biobrandstoffen 
overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG 
en 2009/28/EG. Biobrandstoffen die 
worden geproduceerd met grondstoffen die 
niet tot extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld afvalstoffen, moeten 
overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen.

veranderingen in het landgebruik in 
aanmerking worden genomen bij de 
berekening van de broeikasgasreducties 
die noodzakelijk zijn overeenkomstig de 
duurzaamheidscriteria van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
Richtlijn 98/70/EG. De emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik moeten tevens worden 
meegeteld voor het bereiken van de 
doelstelling van artikel 7 bis, lid 2, van 
Richtlijn 98/70/EG om prikkels te geven 
voor biobrandstoffen met beperkte 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Biobrandstoffen die worden 
geproduceerd met grondstoffen die niet tot 
extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld afvalstoffen, moeten 
overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen. 

Or. fr

Motivering

Door de factor indirecte veranderingen in landgebruik mee te tellen bij de berekening van de 
broeikasgasreductie worden biobrandstoffen met geringe negatieve gevolgen niet benadeeld 
en krijgt de productie van biobrandstoffen die de grootste broeikasgasreducties opleveren, 
een duw in de rug.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de doelstelling inzake 
hernieuwbare energie in de vervoersector 
te bereiken en de negatieve effecten ten 
gevolge van veranderingen in het 
landgebruik tot een minimum te beperken 
moeten hernieuwbare elektriciteit en 
energie-efficiëntie worden aangemoedigd. 
De lidstaten moeten er dus naar streven 
de energie-efficiëntie te vergroten en het 
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totale energieverbruik in de vervoersector 
te verminderen en tevens de 
marktpenetratie van elektrische 
voertuigen en de aanwending van 
hernieuwbare elektriciteit in 
vervoerssystemen bevorderen. Ook moet 
het de lidstaten toegestaan zijn de 
financiële middelen die ze thans 
aanwenden voor het geheel of gedeeltelijk 
bereiken van hun aandeel energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere op grond geteelde 
energiegewassen, te heroriënteren naar 
meer hernieuwbare energie, met name 
windenergie, zonne-energie, 
getijdenenergie en geothermische energie, 
die hernieuwbaar en duurzaam zijn 
gebleken.

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Bossen leveren tal van 
economische, maatschappelijke en 
milieuvoordelen op en verlenen diensten 
die van essentieel belang zijn voor de 
mensheid, zoals handhaving van de 
biodiversiteit, ecosysteemfuncties en 
bescherming van het klimaatsysteem. De 
groeiende vraag naar bosbiomassa, met 
inbegrip van hout- en bosresten, voor 
gebruik in pulp en papier, in de bouw of 
voor verwarming en 
elektriciteitsopwekking, in combinatie met 
institutionele en bestuurlijke 
tekortkomingen in vele regio's, blijft 
duurzaam bosbeheer bemoeilijken en 
bedreigt, door de aantasting van bossen 
en ontbossing, de biodiversiteit. Hetzelfde 
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geldt voor waterrijke gebieden. De huidige 
duurzaamheidscriteria zijn niet op deze 
bedreigingen berekend. Bij gebrek aan 
passende duurzaamheidscriteria om deze 
specifieke kwesties, en met name de 
aantasting van bossen, het hoofd te 
bieden, mogen de grondstoffen afkomstig 
uit bestaande bossen, andere beboste 
gebieden en waterrijke gebieden niet voor 
de productie van biobrandstoffen of 
vloeibare biomassa worden gebruikt, 
tenzij kan worden aangetoond dat ze 
duurzaam zijn. Daar de aanplanting van 
bossen voor de productie van 
biobrandstoffen emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik dreigt te veroorzaken, moet 
dit risico eveneens worden meegenomen 
in de duurzaamheidscriteria. 

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quinquies) Er moeten passende 
maatregelen worden getroffen om 
zekerheid te verschaffen voor de reeds 
gedane investeringen. Het is dan ook 
noodzakelijk een deel van de bestaande 
productie tijdelijk te ontheffen van de bij 
deze richtlijn ingevoerde herziene eisen 
inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies. Deze richtlijn doet 
dus geen afbreuk aan de gerechtigde 
verwachtingen van de exploitanten van de 
desbetreffende installaties.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 sexies) Grondstoffen worden in de 
Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG 
verschillend behandeld naargelang zij als 
afvalstoffen, residuen of bijproducten 
worden aangemerkt. Het feit dat deze 
categorieën momenteel niet zijn 
gedefinieerd, leidt echter tot onzekerheid, 
die een doeltreffende toepassing en 
naleving in de weg kan staan. Er moet 
dan ook een indicatieve lijst worden 
opgesteld van de grondstoffen die tot deze 
verschillende categorieën behoren.

Or. fr
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om Richtlijn 2009/28/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de lijst van 
de grondstoffen voor biobrandstoffen die 
meermaals worden meegeteld voor het 
bereiken van het streefcijfer van artikel 3, 
lid 4, de energie-inhoud van 
transportbrandstoffen, de criteria en 
geografische grenzen ter bepaling van 
graslanden met hoge biodiversiteit, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik en de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
de duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen.

(19) Om Richtlijn 2009/28/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de lijst van 
de grondstoffen voor biobrandstoffen die 
meermaals worden meegeteld voor het 
bereiken van het streefcijfer van artikel 3,
lid 4, de energie-inhoud van 
transportbrandstoffen, de regels 
betreffende de afvalhiërarchie, de criteria 
en geografische grenzen ter bepaling van 
graslanden met hoge biodiversiteit, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik en de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
de duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie moet een evaluatie 
maken van de doeltreffendheid van de bij 
deze richtlijn ingevoerde en op de best 
beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde 

(20) De Commissie moet een evaluatie 
maken van de doeltreffendheid van de bij 
deze richtlijn ingevoerde en op de best 
beschikbare en meest recente 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde 
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maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren, 
zoals de opname in de 
duurzaamheidsregeling van geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik per 1 januari 2021.

maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren, 
zoals de opname in de 
duurzaamheidsregeling van maatregelen 
om de duurzaamheid van geavanceerde 
biobrandstoffen te waarborgen.

Or. fr

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Aan artikel 2 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"9 bis. "non-food cellulosemateriaal": 
voor de productie van bio-energie op land 
geteelde, niet voor voeding of 
vervoedering bestemde energiegewassen, 
zoals miscanthus, andere soorten 
energiegrassen en bepaalde sorghum- en 
industriehenneprassen, met uitzondering 
van soorten met een hoog ligninegehalte, 
zoals bomen."

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 2 – punt 9 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"9 ter. "non-food lignocellulosisch 
materiaal": op land geteelde houtachtige 
energiegewassen, zoals hakhout met een 
korte omlooptijd of houtteelt met een 
korte omlooptijd."

Or. fr

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 2 – punt 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"9 quater. "directe verandering in het 
landgebruik": een verandering in het 
landgebruik tussen de zes door het IPCC 
gebruikte categorieën van 
bodembedekking (bosland, grasland, 
bouwland, wetland, woongebieden of 
overig land) en een zevende categorie van 
vaste gewassen, met name meerjarige 
gewassen waarvan de stam gewoonlijk 
niet jaarlijks wordt geoogst, zoals hakhout 
met een korte omlooptijd en oliepalm."

Or. fr
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -1 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 2 – punt 9 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Aan artikel 2 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"9 quinquies. "hernieuwbare vloeibare of 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong": andere vloeibare 
of gasvormige brandstoffen dan 
biobrandstoffen, waarvan de energie-
inhoud afkomstig is van andere 
hernieuwbare energiebronnen dan 
biomassa en die in de vervoersector 
worden gebruikt."

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor de status te verduidelijken van hernieuwbare vloeibare of 
gasvormige brandstoffen van niet-biologische oorsprong, die de Commissie viermaal wil 
laten meetellen. Voor de technologieën "Power-to-Gas" of "Power-to-Liquid" is in de 
toekomst immers een cruciale rol weggelegd om de vervoersector meer koolstofvrij te maken.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:
"2. De lidstaten verlangen van de 
leveranciers dat zij voor 31 december 
2025 zo geleidelijk mogelijk de 
broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus per eenheid energie uit 
geleverde brandstof of energie met 10% 



PE508.236v01-00 20/72 PR\932900NL.doc

NL

verminderen ten opzichte van de in lid 5 
onder b) bedoelde uitgangswaarde voor 
brandstoffen. Deze vermindering 
behelst:
a) 6% op uiterlijk 31 december 2025. De 
lidstaten verlangen van de leveranciers 
dat zij met het oog op deze vermindering 
aan de volgende tussentijdse streefcijfers 
voldoen: 2% per 31 december 2018 en 
4% per 31 december 2022;
b) een indicatief aanvullend streefcijfer, 
waarop artikel 9, lid 1, onder h) van 
toepassing is, van 2% per 31 december
2025 dat door een of beide van de 
volgende methoden wordt bereikt:
i) de levering van energie voor vervoer 
voor gebruik in alle wegvoertuigen, niet 
voor de weg bestemde mobiele machines 
(met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines 
en pleziervaartuigen;
ii) het gebruik van elke technologie (met 
inbegrip van afvang en opslag van 
koolstof) waarmee broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
energie van geleverde brandstof of 
energie kunnen worden verminderd;
c) een indicatief aanvullend streefcijfer, 
waarop artikel 9, lid 1, onder i) van 
toepassing is, van 2% per 31 december 
2025, dat bereikt wordt door gebruik te 
maken van de via het mechanisme voor 
schone ontwikkeling van het Kyoto-
protocol aangekochte kredieten, 
overeenkomstig de voorwaarden 
vastgelegd in Richtlĳn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, met het oog op 
verminderingen in de 
brandstofvoorzieningssector."

Or. fr
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Motivering

Om het voor de brandstofleveranciers gemakkelijker te maken de uitstoot met 6% te 
verminderen, zoals ten doel gesteld in Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van 
brandstoffen, is het wenselijk de termijn daarvoor te verlengen tot 2025 (in plaats van 2020) 
en er een traject voor uit te stippelen.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Bijlage V bis bevat een indicatieve lijst 
van afvalstoffen, residuen en 
bijproducten."

Or. fr

Motivering

Deze nieuwe bijlage verduidelijkt de status van de verschillende afvalstoffen, residuen en 
bijproducten die gebruikt kunnen worden.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) lid 4 wordt vervangen door het 
volgende:
"4. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa mogen, om voor de doeleinden 
bedoeld in lid 1 in aanmerking te komen, 
niet geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen die afkomstig zijn van 
grond waarin veel koolstof is vastgelegd, 
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namelijk grond die in januari 2008 of 
daarna een hierna vermelde status had, 
ongeacht of die grond deze status 
behouden heeft:
a) waterrijk gebied, met name land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is, tenzij kan worden 
aangetoond dat de winning van die 
grondstoffen de biodiversiteit ten goede 
komt;
b) andere natuurlijk geregenereerde 
bossen, met name gebieden van meer 
dan een halve hectare met bomen van 
hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 10%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse 
kunnen bereiken, van hoofdzakelijk 
inheemse of geïntroduceerde soorten, 
waar de sporen van menselijke activiteit 
duidelijk zichtbaar zijn, tenzij kan 
worden aangetoond dat het betrokken 
bosgebied duurzaam wordt beheerd, 
voldoende groei vertoont om te voldoen 
aan de bestaande vraag naar eruit 
afkomstige bosbouwproducten en aan de 
extra vraag voor gebruik ten behoeve van 
de doelstelling van artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 2009/28/EG, zonder de goede 
milieutoestand noch het duurzame beheer 
van het gebied in het gedrang te brengen;
c) aangeplante bossen, dat wil zeggen 
bossen met hoofdzakelijk aangeplante 
en/of opzettelijk gezaaide bomen, tenzij 
kan worden aangetoond dat het betrokken 
bosgebied duurzaam wordt beheerd, 
voldoende groei vertoont om te voldoen 
aan de bestaande vraag naar eruit 
afkomstige bosbouwproducten en aan de 
extra vraag voor gebruik ten behoeve van 
de doelstelling van artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 2009/28/EG, zonder de goede 
milieutoestand noch het duurzame beheer 
van het gebied in het gedrang te 
brengen."
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Or. fr

Motivering

De bestaande duurzaamheidscriteria moeten worden aangepast om te beletten dat bossen 
worden aangetast door de nieuwe vraag naar en concurrerend gebruik van bosbiomassa voor 
de opwekking van energie en de vervaardiging van producten. Voorts moeten de definities 
van bossen worden afgestemd op de recentste internationale nomenclatuur (FAO).

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden bedoeld in 
lid 1 mogen niet vervaardigd zijn uit 
grondstoffen die verkregen zijn uit 
aangeplante bossen, met inbegrip van 
hakhout met een korte omlooptijd of 
houtteelt met een korte omlooptijd, totdat 
een specifieke waarde inzake indirecte 
veranderingen in het landgebruik voor 
lignocellulosisch materiaal is vastgesteld 
voor de in artikel 7 quinquies bedoelde 
berekening van het effect van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa op 
de broeikasgasemissies, en totdat er 
specifieke duurzaamheidscriteria zijn 
vastgesteld voor het gebruik van 
bosbiomassa voor energiedoeleinden, met 
inbegrip van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa."

Or. fr

Motivering

Bosbouwresiduen van nieuwe (na 2008) aangeplante bossen zouden niet mogen worden 
toegelaten voordat in de berekeningsmethode een specifieke waarde inzake indirecte 
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veranderingen in het landgebruik (ILUC) is ingevoerd en er duurzaamheidscriteria 
betreffende het gebruik van bosbiomassa voor de opwekking van energie zijn vastgesteld.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) het volgende lid 5 ter wordt 
toegevoegd:
"5 ter. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden bedoeld in 
lid 1 mogen niet vervaardigd zijn uit 
grondstoffen die verkregen zijn uit 
landbouwresiduen, tenzij kan worden 
aangetoond dat die aanwending niet tot 
een verslechtering van de landbouw- en 
ecosysteemfuncties leidt. De hoeveelheid 
landbouwresiduen die om milieuredenen 
op de bodem moet blijven liggen, wordt 
bepaald op basis van regionale en, in 
voorkomend geval, subregionale 
biogeografische kenmerken, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot de organische 
inhoud, de vruchtbaarheid, het 
waterhoudend vermogen en de 
koolstofopslagcapaciteit van de bodem. 
Grondstoffen afkomstig van 
landbouwresiduen die niet op het veld zijn 
ontstaan tijdens de verwerking van de 
plant tot voedsel of andere producten, zijn 
van dit lid uitgesloten."

Or. fr

Motivering

Landbouwresiduen hebben milieu- en landbouwwaarde omdat ze voedingsstoffen leveren, 
bodemerosie voorkomen en de biodiversiteit bevorderen. Overdreven afvoer van 
landbouwafval dat tijdens de oogst van de gewassen ontstaat, zoals stro en stengels, kan die 
milieufuncties ondermijnen. In hoeverre zij beschikbaar zijn voor de productie van 
biobrandstoffen varieert dus van regio tot regio.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) het volgende lid 5 quater 
wordt toegevoegd:
"5 quater. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden bedoeld in 
lid 1 mogen niet vervaardigd zijn uit 
grondstoffen die afkomstig zijn van land, 
tenzij de wettelijke rechten van derden 
betreffende grondgebruik en grondbezit 
geëerbiedigd zijn en zij vooraf en 
vrijwillig met kennis van zaken 
toestemming hebben gegeven, met de 
medewerking van hun 
vertegenwoordigende organisaties."

Or. fr

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

Wijziging van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-factor.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 7 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) het volgende lid 1 bis wordt 
toegevoegd:
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"1 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 10 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de opname in 
bijlage IV van een procedure ter 
berekening van de broeikasgasemissies 
van hernieuwbare vloeibare of 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong, om na te gaan of 
ze aan artikel 7 ter voldoen. Deze 
gedelegeerde handelingen worden 
uiterlijk 31 december 2015 vastgesteld."

Or. fr

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE508.236v01-00 28/72 PR\932900NL.doc

NL

lignocellulosisch materiaal."

Or. fr

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt uiterlijk op 
31 december 2015 in bijlage V 
uitstootwaarden op betreffende indirecte 
veranderingen in het landgebruik voor 
grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal, en neemt die waarden mee in 
de berekening van het effect van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa op 
de broeikasgasemissies, zoals bepaald in 
dit artikel.

Or. fr

Motivering

De productie van biobrandstoffen uit non-foodgewassen, zoals bomen of grassen, leidt ook tot 
een indirecte verandering in het landgebruik, die moet worden meegerekend om geen 
ongerechtvaardigde discriminatie te krijgen ten opzichte van andere soorten grondstoffen.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende lid 6 bis wordt 
ingevoegd:
"6 bis. Om zekerheid te verschaffen voor 
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de reeds gedane investeringen, worden de 
in bijlage V van deze richtlijn bedoelde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik tot en 
met 31 december 2017 buiten 
beschouwing gelaten bij de in lid 1 
bedoelde berekening voor een deel van het 
gebruik van biobrandstoffen uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere voor 
energieproductie op land geteelde soorten 
planten dat overeenkomt met het 
consumptieniveau van 2010 in elke 
lidstaat, op voorwaarde dat deze 
biobrandstoffen een 
broeikasgasemissiereductie van minimaal 
45% opleveren. De lidstaten beslissen hoe 
zij deze vrijstelling inzake installaties voor 
de productie van biobrandstof ten uitvoer 
leggen, op basis van de gemiddelde 
productie van die installaties voor de 
jaren 2010 tot en met 2012. De lidstaten 
brengen jaarlijks aan de Commissie 
verslag uit over deze wijze van uitvoering 
en de hoeveelheden biobrandstoffen 
waarop zij van toepassing is."

Or. fr

Motivering

Bestaande investeringen moeten worden beschermd en tot 2017 moet de desbetreffende 
productie worden vrijgesteld van de meetelling van de ILUC-factor, zoals bepaald in 
artikel 7 quinquies, lid 6, van Richtlijn 98/70/EG.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het volgende lid 6 ter wordt 
ingevoegd:
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"6 ter. Van 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2020 worden de in bijlage V 
van deze richtlijn bedoelde emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik buiten beschouwing 
gelaten bij de in lid 1 bedoelde berekening 
voor een deel van het gebruik van 
biobrandstoffen uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere voor 
energieproductie op land geteelde soorten 
planten dat overeenkomt met het 
consumptieniveau van 2008, op 
voorwaarde dat deze biobrandstoffen een 
broeikasgasemissiereductie van minimaal 
50% opleveren. Mochten deze 
grondstoffen echter niet aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 7 ter, 
lid 2, voldoen als de in bijlage V bedoelde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
aanmerking worden genomen, dan komen 
de eruit voortvloeiende hoeveelheden 
biobrandstoffen niet in aanmerking voor 
de in artikel 17, lid 1, punt c), van 
richtlijn 2009/28/EG bedoelde financiële 
steun."

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor de vrijstelling tot 2020 te verlengen en het gebruik van 
overheidsmiddelen uit te sluiten voor grondstoffen die onvoldoende 
broeikasgasemissiereductie opleveren.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 10 bis "Artikel 10 bis
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Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden.

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

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

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

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

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

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

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

zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan die 
periode met twee maanden worden 
verlengd."

Or. fr

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"p) "afvalstof": een stof als gedefinieerd in 
artikel 3, punt 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. Stoffen die doelbewust 
zijn gewijzigd of besmet om aan die 
definitie te voldoen, vallen niet binnen die 
categorie."

"p) "afvalstof": elke stof of elk voorwerp 
waarvan de houder zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen, als gedefinieerd in artikel 3, 
punt 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, 
en waarvan de status onderworpen is aan 
een onafhankelijke verificatie en 
certificering inzake de naleving van de in 
artikel 4 van die richtlijn vastgestelde 
afvalhiërarchie of een vergelijkbaar 
programma inzake afvalpreventie en 
afvalbeheer. Stoffen die doelbewust zijn 
gewijzigd of besmet om aan die definitie te 
voldoen, vallen niet binnen die categorie."

Or. fr

Motivering

Afvalstoffen moeten worden gedefinieerd overeenkomstig de kaderrichtlijn afvalstoffen en 
tevens worden onderworpen aan de in artikel 4 van die richtlijn bepaalde afvalhiërarchie. 
Bovendien zijn binnen de EU en in het buitenland een onafhankelijke verificatie en een 
conformiteitscertificering nodig, met name in het licht van de bezorgdheid over fraude 
betreffende het gebruik van afgewerkte bak- en braadolie.
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"p bis) "non-food cellulosemateriaal": 
voor de productie van bio-energie op land 
geteelde, niet voor voeding of 
vervoedering bestemde energiegewassen, 
zoals miscanthus, andere soorten 
energiegrassen en bepaalde sorghum- en 
industriehenneprassen, met uitzondering 
van soorten met een hoog ligninegehalte, 
zoals bomen."

Or. fr

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"p ter) "non-food lignocellulosisch 
materiaal": op land geteelde houtachtige 
energiegewassen, zoals hakhout met een 
korte omlooptijd of houtteelt met een 
korte omlooptijd."

Or. fr
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Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"p quater) "bijproduct": grondstof met 
een marktwaarde of alternatieve 
gebruiksmogelijkheden, en materiaal dat, 
gemeten naar economische waarde, een 
belangrijk deel uitmaakt van een proces, 
of wanneer het hoofdproces opzettelijk is 
veranderd om een grotere hoeveelheid of 
een andere kwaliteit van het materiaal te 
produceren, ten nadele van het 
hoofdproduct."

Or. fr

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Aan artikel 2 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"p quinquies) "hernieuwbare vloeibare of 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong": andere vloeibare 
of gasvormige brandstoffen dan 
biobrandstoffen die afkomstig zijn van 
hernieuwbare energiebronnen en in de 
vervoersector worden gebruikt."

Or. fr
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Motivering

De rapporteur stelt voor de status te verduidelijken van hernieuwbare vloeibare of 
gasvormige brandstoffen van niet-biologische oorsprong, die de Commissie viermaal wil 
laten meetellen. Voor de technologieën "Power-to-Gas" of "Power-to-Liquid" is in de 
toekomst immers een cruciale rol weggelegd om de vervoersector meer koolstofvrij te maken.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"p sexies) "hernieuwbare brandstoffen": 
biobrandstoffen en hernieuwbare 
vloeibare of gasvormige brandstoffen van 
niet-biologische oorsprong."

Or. fr

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"p septies) "directe verandering in het 
landgebruik": een verandering in het 
landgebruik tussen de zes door het IPCC 
gebruikte categorieën van 
bodembedekking (bosland, grasland, 
bouwland, wetland, woongebieden of 
overig land) en een zevende categorie van 
vaste gewassen, met name meerjarige 
gewassen waarvan de stam gewoonlijk 
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niet jaarlijks wordt geoogst, zoals hakhout 
met een korte omlooptijd en oliepalm."

Or. fr

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. fr

Motivering

Het is verantwoord de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken, 
maar dit mag niet zonder onderscheid gebeuren. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie moet daarom rekening worden gehouden met de factor indirecte 
veranderingen in landgebruik.

Amendement 41

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

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

Schrappen

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

Or. fr

Motivering

Het is verantwoord de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken, 
maar dit mag niet zonder onderscheid gebeuren. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie moet daarom rekening worden gehouden met de factor indirecte 
veranderingen in landgebruik.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het volgende punt d) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

Or. fr

Motivering

Het is verantwoord de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken, 
maar dit mag niet zonder onderscheid gebeuren. Bij het berekenen van de 
broeikasgasreductie moet daarom rekening worden gehouden met de factor indirecte 
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veranderingen in landgebruik.

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het volgende punt e bis) wordt 
toegevoegd: 
"e bis) De lidstaten kunnen de in lid 4 
genoemde doelstelling deels 
verwezenlijken door meer energie uit 
hernieuwbare bronnen te gebruiken 
bovenop de nationale doelstellingen in 
hun overeenkomstig artikel 4 opgestelde 
nationale actieplan inzake hernieuwbare 
energie."

Or. fr

Motivering

Er wordt een flexibiliteitsmechanisme ingevoerd voor de lidstaten die hun totale doelstelling 
inzake gebruik van hernieuwbare energie in 2020 overschrijden.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:
"4 bis. In het kader van het behalen van 
het in het vierde lid bedoelde streefcijfer 
moeten de lidstaten het totale 
energieverbruik in de vervoersector 
terugdringen en zo de energie-efficiëntie 
in die sector met minstens 12% doen 
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toenemen ten opzichte van hun huidige 
prognoses inzake totaal energieverbruik 
in de vervoersector in 2020."

Or. fr

Motivering

Er zou een streefcijfer van 12% meer energie-efficiëntie in de vervoersector moeten worden 
vastgesteld om synergieën tot stand te brengen met de maatregelen om de CO2-uitstoot van 
voertuigen te verminderen, en het denken over het vervoerbeleid in de lidstaten te bevorderen.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het volgende lid 4 ter wordt 
toegevoegd:
"4 ter. In het kader van het behalen van 
het in het vierde lid bedoelde streefcijfer 
zien de lidstaten erop toe dat het in de 
vervoersector gebruikte aandeel 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen ten minste 1,5% bedraagt 
van het totale energiegebruik in de 
vervoersector in 2020."

Or. fr

Motivering

Om het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in de vervoersector aan te moedigen, stelt de 
rapporteur voor een subdoel van 1,5% voor elektriciteit in te voeren. Dit streefcijfer is 
realistisch aangezien in de nationale prognoses van de lidstaten al wordt uitgegaan van een 
niveau van 1,4% in 2020.
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Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 4 wordt het volgende 
lid 3 bis ingevoegd:
"3 bis. Elke lidstaat maakt uiterlijk [één 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn] een ramingsdocument 
bekend en deelt dat mee aan de 
Commissie, waarin maatregelen zijn 
opgenomen om te voldoen aan de in 
artikel 3, lid 4 bis, vermelde doelstelling."

Or. fr

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In artikel 4 wordt het volgende 
lid 3 ter ingevoegd:
"3 ter. Elke lidstaat maakt uiterlijk [één 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn] een ramingsdocument
bekend en deelt dat mee aan de 
Commissie, waarin maatregelen zijn 
opgenomen om te voldoen aan de in 
artikel 3, lid 4 ter, vermelde doelstelling."

Or. fr
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 15 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Artikel 15, lid 2, vierde alinea, wordt 
vervangen door het volgende:
"De garantie van oorsprong heeft geen 
functie bij het bepalen of een lidstaat 
aan artikel 3, lid 1, voldoet. De 
overdracht van garanties van oorsprong, 
afzonderlijk of samen met de fysieke 
overdracht van energie, heeft geen 
gevolgen voor het besluit van de 
lidstaten om voor het halen van de 
streefcijfers gebruik te maken van 
statistische overdrachten, gezamenlijke 
projecten of gezamenlijke 
steunregelingen, of voor de berekening 
van het bruto-eindverbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen 
overeenkomstig artikel 5."

Or. fr

Motivering

Om te kunnen aantonen dat hernieuwbare vloeibare of gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong voldoen aan de duurzaamheidseisen, en met name het gebruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de broeikasgasreducties, zouden de 
producenten gebruik moeten kunnen maken van het systeem van garanties van oorsprong.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:



PE508.236v01-00 42/72 PR\932900NL.doc

NL

"Bijlage IX bis bevat een indicatieve lijst 
van afvalstoffen, residuen en 
bijproducten."

Or. fr

Motivering

Deze nieuwe bijlage verduidelijkt de status van de verschillende afvalstoffen, residuen en 
bijproducten die gebruikt kunnen worden.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) lid 4 wordt vervangen door het 
volgende:
"4. De biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden genoemd in 
lid 1, onder a), b) en c), mogen niet 
geproduceerd zijn uit grondstoffen 
verkregen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 
januari 2008 of daarna een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of dat 
land deze status behouden heeft:
a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is met water, tenzij kan 
worden aangetoond dat de winning van 
die grondstoffen de biodiversiteit ten 
goede komt;
b) andere natuurlijk geregenereerde 
bossen en aangeplante bossen, d.w.z. 
gebieden van meer dan een halve hectare
met bomen van hoger dan vijf meter en 
een bedekkingsgraad van meer dan 10%, 
of bomen die deze drempels ter plaatse 
kunnen bereiken, van hoofdzakelijk 



PR\932900NL.doc 43/72 PE508.236v01-00

NL

inheemse of geïntroduceerde soorten, 
waar de sporen van menselijke activiteit 
duidelijk zichtbaar zijn, tenzij kan worden 
aangetoond dat het betrokken bosgebied 
duurzaam wordt beheerd, voldoende groei 
vertoont om te voldoen aan de bestaande 
vraag naar eruit afkomstige 
bosbouwproducten en aan de extra vraag 
voor gebruik ten behoeve van de 
doelstelling van artikel 3, lid 4, zonder de 
goede milieutoestand noch het duurzame 
beheer van het gebied in het gedrang te 
brengen;
c) aangeplante bossen, d.w.z. bossen met 
hoofdzakelijk aangeplante en/of 
opzettelijk gezaaide bomen, tenzij kan 
worden aangetoond dat het betrokken 
bosgebied duurzaam wordt beheerd, 
voldoende groei vertoont om te voldoen 
aan de bestaande vraag naar eruit 
afkomstige bosbouwproducten en aan de 
extra vraag voor gebruik ten behoeve van 
de doelstelling van artikel 3, lid 4, zonder 
de goede milieutoestand noch het 
duurzame beheer van het gebied in het 
gedrang te brengen."

Or. fr

Motivering

De bestaande duurzaamheidscriteria moeten worden aangepast om te beletten dat bossen 
worden aangetast door de nieuwe vraag naar en concurrerend gebruik van bosbiomassa voor 
de opwekking van energie en de vervaardiging van producten. Voorts moeten de definities 
van bossen worden afgestemd op de recentste internationale nomenclatuur (FAO).

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het volgende lid 5 bis wordt 
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toegevoegd:
«5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden genoemd in 
lid 1, onder a), b) en c), mogen niet 
geproduceerd zijn uit grondstoffen die 
verkregen zijn uit aangeplante bossen, 
met inbegrip van hakhout met een korte 
omlooptijd of houtteelt met een korte 
omlooptijd, totdat een specifieke waarde 
inzake indirecte veranderingen in het 
landgebruik voor lignocellulosisch 
materiaal is vastgesteld voor de in 
artikel 19 bedoelde berekening van het 
effect van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa op de broeikasgasemissies, en 
totdat er specifieke duurzaamheidscriteria 
zijn vastgesteld voor het gebruik van 
bosbiomassa voor energiedoeleinden, met 
inbegrip van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa."

Or. fr

Motivering

Bosbouwresiduen van nieuwe (na 2008) aangeplante bossen zouden niet mogen worden 
toegelaten voordat in de berekeningsmethode een specifieke ILUC-waarde is ingevoerd en er 
duurzaamheidscriteria betreffende het gebruik van bosbiomassa voor de opwekking van 
energie zijn vastgesteld.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) het volgende lid 5 ter wordt 
toegevoegd:
"5 ter. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden genoemd in 
lid 1, onder a), b) en c), mogen niet 
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geproduceerd zijn uit grondstoffen die 
verkregen zijn uit landbouwresiduen, 
tenzij kan worden aangetoond dat die 
aanwending niet tot een verslechtering 
van de landbouw- en ecosysteemfuncties 
leidt. De hoeveelheid landbouwresiduen 
die om milieuredenen op de bodem moet
blijven liggen, wordt bepaald op basis van 
regionale en, in voorkomend geval, 
subregionale biogeografische kenmerken, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot de 
organische inhoud, de vruchtbaarheid, 
het waterhoudend vermogen en de 
koolstofopslagcapaciteit van de bodem. 
Grondstoffen afkomstig van 
landbouwresiduen die niet op het veld zijn 
ontstaan tijdens de verwerking van de 
plant tot voedsel of andere producten, zijn 
van dit lid uitgesloten."

Or. fr

Motivering

Landbouwresiduen hebben milieu- en landbouwwaarde omdat ze voedingsstoffen leveren, 
bodemerosie voorkomen en de biodiversiteit bevorderen. Overdreven afvoer van 
landbouwafval dat tijdens de oogst van de gewassen ontstaat, zoals stro en stengels, kan die
milieufuncties ondermijnen. In hoeverre zij beschikbaar zijn voor de productie van 
biobrandstoffen varieert dus van regio tot regio.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) het volgende lid 5 quater 
wordt toegevoegd:
"5 quater. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de doeleinden genoemd in 
lid 1, onder a), b) en c), mogen niet 
geproduceerd zijn uit grondstoffen die 
afkomstig zijn van land, tenzij de 
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wettelijke rechten van derden betreffende 
grondgebruik en grondbezit geëerbiedigd 
zijn en zij vooraf en vrijwillig met kennis 
van zaken toestemming hebben gegeven, 
met de medewerking van hun 
vertegenwoordigende organisaties."

Or. fr

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Aan artikel 18 wordt het volgende 
lid 9 bis toegevoegd:
"9 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot nadere 
bepalingen inzake de onafhankelijke 
verificatie en de certificering van de 
naleving van de in artikel 4 van 
Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde 
afvalhiërarchie of een vergelijkbaar 
programma inzake afvalpreventie en 
afvalbeheer. Deze gedelegeerde 
handelingen worden uiterlijk 
31 december 2015 vastgesteld."

Or. fr

Motivering

De Commissie zou nadere regels moeten vaststellen betreffende de onafhankelijke verificatie 
en de certificering van de naleving van artikel 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, ook voor
uit het buitenland ingevoerde afvalstoffen, zoals afgewerkte bak- en braadolie.
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Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Wijziging van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-factor.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) het volgende lid 1 bis wordt 
toegevoegd:
"1 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de opname in 
bijlage V van een procedure ter
berekening van de broeikasgasemissies 
van hernieuwbare vloeibare of 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong, om na te gaan of 
ze aan artikel 17 voldoen. Deze 
gedelegeerde handelingen worden 
uiterlijk 31 december 2015 vastgesteld."

Or. fr

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 25 ter gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
aanpassing aan de technische en 

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

wetenschappelijke vooruitgang van 
bijlage VIII, inclusief de herziening van de 
voorgestelde waarden voor de indirecte 
verandering in het landgebruik per 
gewasgroep; de invoering van nieuwe 
waarden op een verder niveau van 
desaggregatie (d.w.z. op 
grondstoffenniveau); de meetelling van de 
broeikasgasemissies die samenhangen 
met het vervoer van de grondstoffen; de 
opname, waar passend, van extra waarden 
wanneer nieuwe grondstoffen voor 
biobrandstoffen op de markt komen; en de 
vaststelling van factoren voor grondstoffen 
van non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal."

Or. fr

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in lid 6 wordt de volgende alinea 
ingevoegd:
"De Commissie neemt uiterlijk op 
31 december 2015 in bijlage VIII 
uitstootwaarden op betreffende indirecte 
veranderingen in het landgebruik voor 
grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal, en neemt die waarden mee in 
de berekening van het effect van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa op 
de broeikasgasemissies, zoals bepaald in 
dit artikel."

Or. fr
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Motivering

De productie van biobrandstoffen uit non-foodgewassen, zoals bomen of grassen, leidt ook tot 
een indirecte verandering in het landgebruik, die moet worden meegerekend om geen 
ongerechtvaardigde discriminatie te krijgen ten opzichte van andere soorten grondstoffen.

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het volgende lid 6 bis wordt 
ingevoegd:
"6 bis. Om zekerheid te verschaffen voor 
de reeds gedane investeringen, worden de 
in bijlage VIII van deze richtlijn bedoelde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik tot en 
met 31 december 2017 buiten 
beschouwing gelaten bij de in lid 1 
bedoelde berekening voor een deel van het 
gebruik van biobrandstoffen uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere voor 
energieproductie op land geteelde soorten 
planten, dat overeenkomt met het 
consumptieniveau van 2010 in elke 
lidstaat, op voorwaarde dat deze 
biobrandstoffen een 
broeikasgasemissiereductie van minimaal 
45% opleveren. De lidstaten beslissen hoe 
zij deze vrijstelling inzake installaties voor 
de productie van biobrandstof ten uitvoer 
leggen, op basis van de gemiddelde 
productie van die installaties voor de 
jaren 2010 tot en met 2012. De lidstaten 
brengen jaarlijks aan de Commissie 
verslag uit over deze wijze van uitvoering 
en de hoeveelheden biobrandstoffen 
waarop zij van toepassing is."

Or. fr
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Motivering

Bestaande investeringen moeten worden beschermd en tot 2017 moet de desbetreffende 
productie worden vrijgesteld van de meetelling van de ILUC-factor, zoals bepaald in 
artikel 19, lid 6, van Richtlijn 2009/28/EG.

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) het volgende lid 6 ter wordt 
ingevoegd:
"6 ter. Van 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2020 worden de in 
bijlage VIII van deze richtlijn bedoelde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik buiten 
beschouwing gelaten bij de in lid 1 
bedoelde berekening voor een deel van het 
gebruik van biobrandstoffen uit granen 
en andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere voor 
energieproductie op land geteelde soorten 
planten, dat overeenkomt met het 
consumptieniveau van 2008, op 
voorwaarde dat deze biobrandstoffen een 
broeikasgasemissiereductie van minimaal 
50% opleveren. Mochten deze 
grondstoffen echter niet aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17, 
lid 2, van deze richtlijn voldoen als de in 
bijlage VIII bedoelde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik in aanmerking worden 
genomen, dan komen de eruit 
voortvloeiende hoeveelheden 
biobrandstoffen niet in aanmerking voor 
de in artikel 17, lid 1, punt c), bedoelde 
financiële steun."

Or. fr
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Motivering

De rapporteur stelt voor de vrijstelling tot 2020 te verlengen en het gebruik van 
overheidsmiddelen uit te sluiten voor grondstoffen die onvoldoende 
broeikasgasemissiereductie opleveren.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 23 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. In artikel 23 wordt het volgende 
lid 8 bis ingevoegd:
"8 bis. Uiterlijk op 31 december 2015 legt 
de Commissie een verslag voor  waarin de 
milieueffecten en de positieve en 
negatieve economische gevolgen van 
biobrandstoffen uit afval, residuen, 
bijproducten of grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt, worden 
beschreven. De onderzochte 
milieueffecten omvatten met name de 
broeikasgasemissies, de biodiversiteit, het 
water en de bodemvruchtbaarheid. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de voordelen die deze grondstoffen 
kunnen opleveren of verloren doen gaan 
voor andere aanwendingen, met name de 
vervaardiging van producten. De 
onderzochte economische gevolgen 
omvatten de productiekosten, de extra 
kosten om die grondstoffen voor andere 
doeleinden te gebruiken en het gedurende 
de hele levenscyclus behaalde rendement 
op de investering in energie door die 
grondstoffen voor de productie van 
geavanceerde biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa te gebruiken."

Or. fr
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Motivering

Om investeerders maximale zichtbaarheid te verlenen moet zo vlug mogelijk worden 
beoordeeld of de grondstoffen beschikbaar zijn en of het gebruik ervan duurzaam is voor de 
productie van geavanceerde biobrandstoffen.

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 25 ter "Artikel 25 ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden.

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

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, artikel 18, lid 9 bis, en 
artikel 19, lid 1 bis en leden 5 tot en met 7, 
wordt verwezen, wordt verleend voor een 
onbepaalde periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, wordt verwezen, kan op gelijk welk 
moment door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Een 
dergelijk intrekkingsbesluit maakt een 
einde aan de in het desbetreffende besluit 
gespecificeerde bevoegdheidsdelegatie. 
Het intrekkingsbesluit wordt van kracht op 
de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een daarin genoemde latere datum. 
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, artikel 18, lid 9 bis, en 
artikel 19, lid 1 bis en leden 5 tot en met 7, 
wordt verwezen, kan op gelijk welk 
moment door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Een 
dergelijk intrekkingsbesluit maakt een 
einde aan de in het desbetreffende besluit 
gespecificeerde bevoegdheidsdelegatie. 
Het intrekkingsbesluit wordt van kracht op 
de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een daarin genoemde latere datum. 
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
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onverlet. onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5 tot en 
met 7, treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan die 
periode met twee maanden worden 
verlengd."

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, artikel 18, lid 9 bis, en 
artikel 19, lid 1 bis en leden 5 tot en met 7, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan die 
periode met twee maanden worden 
verlengd."

Or. fr

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van passende 
duurzaamheidscriteria voor de productie 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt en grondstoffen die geen 
voedsel zijn overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.

Or. fr

Amendement 64

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 
transportbrandstoffen 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 het 
verbouwen of ontginnen van 
grondstoffen;
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el = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen in koolstofvoorraden 
door directe wijzigingen van 
landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen in koolstofvoorraden door 
indirecte wijzigingen van 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 = emissiereducties door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereducties door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en
eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door 
warmtekrachtkoppeling.
Met de emissies ten gevolge van de 
productie van machines en apparatuur 
wordt geen rekening gehouden."

Or. fr

Motivering

Wijziging van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-factor.

Amendement 65

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 
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toegevoegd:
"19 bis. De emissies uit indirecte 
wijzigingen van landgebruik, eiluc, worden 
berekend volgens bijlage V."

Or. fr

Motivering

Wijziging van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-factor.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IV – deel C – punt 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) grondstoffen waarvan de productie (b) grondstoffen waarvan de productie niet 
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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."

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) De volgende bijlage V bis wordt 
toegevoegd:
"Bijlage V bis
Afvalstoffen, residuen en bijproducten
A. Indicatieve lijst van landbouwresiduen
a) stro;
b) maïsstengels, vliezen en kolven;
c) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;
d) schroot, zoals soja- of 
koolzaadschilfers;
e) draf en droesem van druiven, olijven en 
andere vruchten;
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f) bagasse;
g) notendoppen.
B. Indicatieve lijst van bosbouwresiduen
a) gebladerte;
b) takken;
c) stammen;
d) bladeren;
e) zaagsel;
f) houtkrullen en spaanders;
g) houtpulp.
C. Indicatieve lijst van aquacultuur- en 
visserijresiduen
a) algen;
b) schubben, ingewanden en ander 
visafval.
D. Indicatieve lijst van 
verwerkingsresiduen
a) ruwe glycerine;
b) talloliepek;
c) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
3 oktober 2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten.
E. Indicatieve lijst van afvalstoffen
a) afgewerkte bak- en braadolie;
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;
c) de biomassafractie van industrieel 
afval;
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d) mest en zuiveringsslib.
F. Indicatieve lijst van als bijproducten 
beschouwde afvalstoffen en residuen
a) landbouwresiduen;
b) bosbouwresiduen;
c) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie III overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1774/2002;
d) dierlijke mest;
e) ruwe glycerine."

Or. fr

Motivering

Deze nieuwe bijlage verduidelijkt de status van de verschillende afvalstoffen, reststoffen en 
bijproducten die gebruikt kunnen worden voor de productie van geavanceerde 
biobrandstoffen.

Amendement 69

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

waarbij:
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 
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van wijzigingen in koolstofvoorraden 
door directe veranderingen in 
landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen in 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. fr

Motivering

Wijziging van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-factor.

Amendement 70

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. De emissies uit indirecte 
veranderingen in landgebruik, eiluc, 
worden berekend volgens bijlage VIII."

Or. fr

Motivering

Wijziging van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-factor.

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grondstoffen waarvan de productie heeft 
geleid tot directe veranderingen in het 

b) grondstoffen waarvan de productie niet 
heeft plaatsgevonden op bouwland, land 
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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."

voor vaste gewassen of al dan niet 
onderhouden land uit enige andere IPCC-
categorie van landgebruik (bosland, 
grasland, wetland) dat voor de 
voedselproductie wordt gebruikt, zoals 
systemen van landbouw of bosbegrazing."

Or. fr

Motivering

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

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het gebruik van bijproducten uit de teelt van oliepalmen mag niet worden aangemoedigd.

Amendement 74

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

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het gebruik van rechtstreeks uit bossen afkomstige bijproducten mag niet worden 
aangemoedigd daar er geen duurzaamheidscriteria bestaan.

Amendement 75

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.

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

Or. fr

Motivering

Het gebruik van hout dat bestemd is voor de productie van papierpulp mag niet worden 
aangemoedigd, overeenkomstig het beginsel van trapsgewijze benutting.

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Zaagsel en houtkrullen/spaanders.

Or. fr



PR\932900NL.doc 65/72 PE508.236v01-00

NL

Motivering

Zaagsel en houtkrullen/spaanders krijgen een vermenigvuldigingsfactor twee in plaats van 
vier toegekend.

Amendement 77

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
Afvalstoffen, residuen en bijproducten
A. Indicatieve lijst van landbouwresiduen
a) stro;
b) maïsstengels, vliezen en kolven;
c) effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen;
d) schroot, zoals soja- of 
koolzaadschilfers;
e) draf en droesem van druiven, olijven en 
andere vruchten;
f) bagasse;
g) notendoppen.
B. Indicatieve lijst van bosbouwresiduen
a) gebladerte;
b) takken;
c) stammen;
d) bladeren;
e) zaagsel;
f) houtkrullen en spaanders;
g) houtpulp.
C. Indicatieve lijst van aquacultuur- en 
visserijresiduen
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a) algen;
b) schubben, ingewanden en ander 
visafval.
D. Indicatieve lijst van 
verwerkingsresiduen
a) ruwe glycerine;
b) talloliepek;
c) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
3 oktober 2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten.
E. Indicatieve lijst van afvalstoffen
a) afgewerkte bak- en braadolie;
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;
c) de biomassafractie van industrieel 
afval;
d) mest en zuiveringsslib.
F. Indicatieve lijst van als bijproducten 
beschouwde afvalstoffen en residuen
a) landbouwresiduen;
b) bosbouwresiduen;
c) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie III overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1774/2002;
d) dierlijke mest;
e) ruwe glycerine."

Or. fr
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Motivering

Deze nieuwe bijlage verduidelijkt de status van de verschillende afvalstoffen, reststoffen en 
bijproducten die gebruikt kunnen worden voor de productie van geavanceerde 
biobrandstoffen.
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TOELICHTING

In de richtlijn hernieuwbare energiebronnen is als streefcijfer gesteld dat hernieuwbare 
energie in 2020 moet instaan voor 20% van het totale energieverbruik in de EU en voor 10 %
van het energieverbruik in het vervoer. Tegelijkertijd is krachtens de richtlijn 
brandstofkwaliteit het bindende streefcijfer vastgesteld van een 6 %-vermindering van de 
broeikasgasintensiteit van brandstoffen voor het wegvervoer en niet voor de weg bestemde 
mobiele machines.

Wat de bijdrage van biobrandstoffen aan de verwezenlijking van die doelstellingen betreft, 
zijn in beide richtlijnen duurzaamheidscriteria vastgesteld met minimumdrempels voor de 
reductie van broeikasgasemissies. Tevens werd van meet af aan bepaald dat rekening moest 
worden gehouden met indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC). In 2008 was het 
Parlement er duidelijk voorstander van om de ILUC-factor op te nemen in de berekening van 
de broeikasgasemissiereductie dankzij het gebruik van biobrandstoffen. De onderhandelingen 
met de Raad hebben ertoe geleid dat dit punt in de definitieve tekst is vertaald in een mandaat 
aan de Commissie om een methode uit te werken om rekening te kunnen houden met indirecte 
veranderingen in het landgebruik.

Indirecte veranderingen in het landgebruik zijn niet rechtstreeks waarneembaar. Daarom zijn 
modellen nodig om de omvang ervan te beoordelen. Verschillende modellen geven weliswaar 
verschillende resultaten te zien, afhankelijk van de onderzochte hypothesen, maar uit alle 
studies blijkt dat indirecte veranderingen in het landgebruik zich daadwerkelijk voordoen, dat 
de omvang ervan verschilt naargelang de gebruikte grondstoffen, en dat ze de 
broeikasgasemissiereductie dankzij het gebruik van biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
voor een groot deel teniet kunnen doen. Alle studies tonen met name aan dat de grondstoffen 
die voor de productie van biodiesel worden gebruikt aanzienlijker indirecte veranderingen in 
het landgebruik teweegbrengen dan de grondstoffen die voor de productie van ethanol worden 
gebruikt.

De resultaten van de verschillende studies geven per definitie nooit een perfect beeld van de 
werkelijkheid, omdat het modellen betreft. Hierbij valt op te merken dat in de studie van het 
internationaal onderzoeksinstituut voor voedselbeleid (IFPRI), waarop de door de Commissie 
verstrekte waarden zijn gebaseerd, de laagste ILUC-waarden ten opzichte van andere studies 
worden gehanteerd, met name vanwege de erg optimistisch ingeschatte toename van de 
landbouwproductiviteit. Het door het IFPRI gebruikte MIRAGE-model geeft de laagste 
gemiddelde waarde voor de factor "directe en indirecte veranderingen in het landgebruik" 
(38,4 g CO2eq/MJ biobrandstof), terwijl de hoogste 107 bedraagt. In de in 2012 verschenen 
studie van het Franse onderzoeksinstituut INRA in opdracht van het agentschap ADEME 
(Revue critique des études évaluant l'effet des changements d'affectation des sols sur les 
bilans environnementaux des biocarburants) zijn 49 studies over dit onderwerp 
samengebracht en is een meta-model opgesteld dat voor de ILUC-factor uitmondt in een 
gemiddelde waarde van 72 g CO2eq/MJ.

Bovendien leidt de Europese vraag naar biobrandstoffen tot extra druk op de voedselprijzen, 
wat voedsel voor bepaalde bevolkingsgroepen minder toegankelijk kan maken.
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Ten slotte moet rekening worden gehouden met de investeringen die producenten van 
biobrandstoffen van de eerste generatie mogelijk al hebben gedaan, om hun levensvatbaarheid 
veilig te stellen en de werkgelegenheid en de activiteit te behouden.

HET COMMISSIEVOORSTEL

De Commissie erkent het bestaan van indirecte veranderingen in het landgebruik, maar in 
plaats van voor te stellen om die factor op te nemen in de berekening van de 
broeikasgasemissiereductie, stelt zij voor om uit voedselteelten verkregen biobrandstoffen tot 
5% te beperken. Deze begrenzing is een welkome stap maar schiet ernstig tekort: er wordt 
namelijk geen onderscheid gemaakt tussen biobrandstoffen die aanzienlijke indirecte 
veranderingen in het landgebruik teweegbrengen en biobrandstoffen die op dit vlak beter 
scoren. Wat de richtlijn over de kwaliteit van brandstoffen betreft, stelt de Commissie slechts 
een "rapportage" over de ILUC-gerelateerde emissies voor, zonder daarmee rekening te 
houden om het streefcijfer van 6% broeikasgasemissiereductie te bereiken.

De Commissie stelt ook voor sneller over te stappen op geavanceerde biobrandstoffen uit 
afval- en reststoffen, waarvoor de verandering in het landgebruik geacht wordt nul te zijn. 
Daartoe stelt ze voor een lijst van grondstoffen op te stellen die twee of vier keer kunnen 
worden meegeteld, wat extra stimulansen moet bieden voor de nodige investeringen.

Ten slotte stelt de Commissie voor de minimumdrempel voor de broeikasgasemissiereductie 
door in nieuwe installaties geproduceerde biobrandstoffen te verhogen vanaf 1 juli 2014 in 
plaats van 1 januari 2018.

HET VOORSTEL VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur vindt dat het buiten beschouwing laten van indirecte veranderingen in het 
landgebruik niet te rijmen valt met de doelstellingen van de Europese Unie ter bestrijding van 
de klimaatverandering. Een beleid om de broeikasgasemissies terug te dringen mag niet 
gebaseerd zijn op een onvolledige boekhouding en mag geen praktijken bevorderen die in 
werkelijkheid de uitstoot van broeikasgassen doen toenemen. Principieel gezien is het van 
fundamenteel belang de broeikasgasemissies correct te berekenen. ILUC-gerelateerde 
emissies moeten dan ook in de duurzaamheidscriteria worden opgenomen en het moet 
verplicht worden gesteld rekening te houden met de aan de broeikasgasemissies gerelateerde 
veranderingen in de koolstofvoorraden van land ten gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik.

De wetenschap achter de berekening van het ILUC-effect staat inmiddels immers ver genoeg 
om in de wetgeving te worden opgenomen. De normale onzekerheden die uit modellen 
voortvloeien, mogen niet als excuus worden gebruikt om het probleem te negeren en niets te 
doen.

Opname van de ILUC-factor biedt bovendien het voordeel dat niet alle biobrandstoffen over 
dezelfde kam worden geschoren en dat, daarentegen, de productie van biobrandstoffen met 
een lage ILUC-factor wordt aangemoedigd.
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Zoals de Commissie voorstelt, zouden aan biobrandstoffen die op nieuwe, voordien 
onbeteelde gronden worden verbouwd (zoals marginale of aangetaste grond), geen ILUC-
gerelateerde emissies worden toegeschreven.

Ook moet in de toekomst een ILUC-factor worden toegekend aan non-food energiegewassen, 
omdat die directe of indirecte veranderingen in het landgebruik teweegbrengen.

Om de reeds gedane investeringen in de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie 
en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid veilig te stellen, mag de ILUC-factor echter 
niet worden meegeteld voor een productievolume ter hoogte van het productiepeil van 2012, 
wat ongeveer zou neerkomen op een niveau van 5% van het streefcijfer, waarvan circa 80% 
voor biodiesel. De rapporteur stelt ook voor deze industrie extra tijd te gunnen tot 2020 (in 
plaats van 2017, zoals aanvankelijk gepland), op basis van de productieniveaus van 2008.

Er bestaat consensus over het feit dat de overstap op geavanceerde biobrandstoffen moet 
worden versneld, en dat is een van de doelstellingen van het voorstel. Het is absoluut 
noodzakelijk de industrie duidelijke tekenen te geven dat de Europese Unie op geavanceerde 
biobrandstoffen inzet, zodat er op lange termijn kan worden geïnvesteerd. In dat opzicht zijn 
veel belanghebbende partijen het eens met de door de Commissie voorgestelde meervoudige 
meetelling.

Het komt er echter vooral op aan niet dezelfde fouten te maken als bij de eerste generatie 
biobrandstoffen. Momenteel zijn er immers weinig betrouwbare gegevens voorhanden over de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen van de tweede 
generatie, noch over de duurzaamheid ervan, noch over concurrerende gebruiksvormen. Er 
mogen dus ook geen incoherenties ontstaan tussen de keuzes inzake biobrandstoffen en het 
Europese afvalbeleid. Daarom stelt de rapporteur voor een nieuwe Bijlage X toe te voegen. 
Algemeen gesproken moeten er waarborgen en duurzaamheidscriteria voor geavanceerde 
biobrandstoffen worden ontwikkeld om negatieve economische en ecologische gevolgen te 
voorkomen.

Het gebruik van bosbiomassa verdient bijzondere aandacht. Recente wetenschappelijke 
gegevens wekken twijfel omtrent de reductie van broeikasgasemissies dankzij het gebruik van 
hout voor het opwekken van energie (technisch verslag van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek van de EU, Carbon accounting of forest bioenergy, 2013). Daar er geen 
duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa bestaan, kan er geen sprake van zijn de 
omschakeling van land naar bosaanplant voor de energiesector aan te moedigen. Het gebruik 
van hout voor de productie van biobrandstoffen valt alleen te verantwoorden in gebieden waar 
bossen voldoende groeien om aan de bestaande behoefte en aan de extra vraag te voldoen 
zonder het duurzame bosbeheer in het gedrang te brengen.

Om het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in de vervoersector aan te moedigen, stelt de 
rapporteur voor een subdoel van 1,5% voor elektriciteit in te voeren. Dit streefcijfer is 
realistisch aangezien in de nationale prognoses van de lidstaten al wordt uitgegaan van een 
niveau van 1,4% in 2020.

De rapporteur stelt ook voor de status te verduidelijken van hernieuwbare brandstoffen van 
niet-biologische oorsprong, die de Commissie viermaal wil laten meetellen. Voor de 
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technologieën "Power-to-Gas" of "Power-to-Liquid" is in de toekomst immers een cruciale rol 
weggelegd om de vervoersector meer koolstofvrij te maken.

Er zou een streefcijfer van 12% meer energie-efficiëntie in de vervoersector moeten worden 
vastgesteld om synergieën tot stand te brengen met de maatregelen om de CO2-uitstoot van 
voertuigen te verminderen, en het denken over het vervoerbeleid in de lidstaten te bevorderen.

Om het voor de brandstofleveranciers gemakkelijker te maken de uitstoot van broeikasgassen 
met 6% te verminderen, zoals ten doel gesteld in Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit 
van brandstoffen, stelt de rapporteur ten slotte voor de termijn daarvoor te verlengen tot 2025 
(in plaats van 2020).

Dankzij de voorgestelde wijzigingen van de Commissietekst moet het volgens de rapporteur 
mogelijk zijn het streefcijfer van 10% hernieuwbare energie in het vervoer in 2020 te halen 
zonder de integriteit van het EU-beleid ter bestrijding van de klimaatverandering en de 
doelstellingen inzake broeikasgasreductie in het gedrang te brengen.
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