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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk bekrachtigd hoe belangrijk het is dat het gebruik 
van hernieuwbare energie wordt gestimuleerd in de strijd tegen klimaatverandering en dat de 
EU minder afhankelijk wordt van externe energiebronnen. De richtlijn inzake hernieuwbare 
energie 2009/28/EG en de richtlijn inzake brandstofkwaliteit 98/70/EG zijn gericht op het 
bereiken van deze doelstellingen, door streefcijfers voor hernieuwbare energie vast te stellen 
die de vraag naar biobrandstoffen hebben doen toenemen. Het belangrijkste doel van de twee 
richtlijnen dreigt nu echter te worden ondergraven door de gevolgen van indirecte 
veranderingen in landgebruik (ILUC), die het broeikasgasverminderende effect van het 
gebruik van biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen teniet kunnen doen.
In onderhavig advies wordt enerzijds erkend dat genoemde gevolgen moeten worden 
meegenomen in de berekeningen teneinde een werkelijke vermindering van de broeikasgassen 
te waarborgen, en dat daarbij het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen, die dergelijke 
gevolgen niet hebben, moet worden bevorderd; anderzijds is het advies gericht op 
bescherming van de investeringen die de industrie in de Europese Unie, aangespoord door 
EU-stimulansen, in conventionele biobrandstoffen heeft gedaan.
Het advies geeft een overzicht van de doelstellingen die de Commissie voor conventionele en 
geavanceerde biobrandstoffen heeft vastgesteld en die tot 31 december 2020 moeten worden 
bereikt.
Het aandeel conventionele biobrandstoffen binnen de doelstelling van 10% voor het gebruik 
van hernieuwbare energie in het vervoer in 2020 in elke lidstaat moet volgens dit voorstel 
worden verhoogd van 5% naar ca. 7,5%, terwijl de resterende 2,5% naar geavanceerde 
biobrandstoffen zou moeten gaan. Bij deze cijfers is rekening gehouden met de geplande 
productiecapaciteit van de Unie tot 2020 wat betreft conventionele biobrandstoffen en dus 
met de noodzaak om bestaande investeringen in de sector te beschermen, met name in de 
huidige context van grote werkloosheid en economische crisis; anderzijds is rekening 
gehouden met de momenteel zeer beperkte productiecapaciteit voor geavanceerde 
biobrandstoffen in de industrie van de Unie, die niet in de buurt kan komen van het door de 
Commissie voorgestelde cijfer van 5%.
Door een subquotum voor ethanol vast te stellen dat buiten het eindverbruik van 
conventionele biobrandstoffen valt, wordt in het voorstel tevens de grotere milieuwaarde 
hiervan ten opzicht van biodiesel erkend.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en met name 
artikel 21 daarvan, en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en met name artikel 208 
daarvan, in verhouding tot artikel 17 van 
Richtlijn 2009/28/EG en artikel 7 ter van 
Richtlijn 98/70/EG,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen en algen, leveren een grote 
broeikasgasemissiereductie op, met een 
laag risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten. 
Het is daarom passend een grotere 
productie van dergelijke geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen aangezien 
die momenteel niet in grote hoeveelheid 
commercieel beschikbaar zijn, deels ten 
gevolge van de concurrentie voor 
overheidssubsidies met gevestigde op 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
een groter gewicht te geven aan 
geavanceerde boven conventionele 
biobrandstoffen door een bij Richtlijn 
2009/28/EG vastgesteld afzonderlijk 
streefcijfer van ten minste 2,5 % voor 
geavanceerde biobrandstoffen in het 
vervoer te introduceren. In deze context 
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uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

mogen in het post-2020 beleidskader voor 
duurzame energie uitsluitend 
biobrandstoffen met een grote totale 
broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Motivering

Het streefcijfer van 2,5% voor geavanceerde biobrandstoffen binnen het totale streefcijfer 
voor het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de vervoersector vormt een 
waarde die voor de productie van de industrie in de Unie realistisch gezien haalbaar is. 
Geavanceerde biobrandstoffen zullen in de Unie hoe dan ook niet vóór 2019 in de handel 
komen.

Bovendien moeten de investeringen die de industrie in conventionele biobrandstoffen heeft 
gedaan, worden beschermd. De productiecapaciteit van de Unie ligt momenteel boven de 5%, 
en er moet ook rekening worden gehouden met de invoer. 

Amendement 3

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 en 
vloeibare biomassa.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Overwegende dat de productie en 
de import van biobrandstoffen in de 
Europese Unie niet zouden mogen leiden 
tot ontbossing en voedselonzekerheid in 
de producerende landen;

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Commissie dient adequate 
maatregelen te nemen om eerlijke 
concurrentie te waarborgen van 
exporteurs van biobrandstoffen uit derde 
landen naar de Unie, overeenkomstig de 
EU-regels inzake instrumenten ter 
bescherming van de handel.

Motivering

Op de markt voor biobrandstoffen vinden oneerlijke praktijken van derde landen plaats (zo 
legde de EU bijvoorbeeld op 18 februari 2013 antidumpingheffingen op aan de invoer van 
bio-ethanol uit de VS en begon zij op 29 augustus 2012 een antidumpingonderzoek naar de 
invoer van biodiesel uit Argentinië en Indonesië. Er moet dan ook worden onderstreept dat 
eerlijke concurrentie op de markt voor biobrandstoffen moet worden gewaarborgd.

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 

(9) Om de overgang naar geavanceerde en 
duurzame biobrandstoffen voor te bereiden 
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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.

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 die richtlijnen
vastgestelde streefcijfers, te beperken. 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 of uit hoofde van die 
richtlijn overheidsfinanciering ontvangt, 
moet worden beperkt tot het in 2011 
gebruikte aandeel van dergelijke 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa. Uit 
derde landen ingevoerde biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa worden meegeteld 
voor dit streefcijfer. Om dezelfde reden, 
en om te voorkomen dat biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa anders behandeld 
worden dan grondstoffen met 
vergelijkbare effecten, is het passend 
geavanceerde biobrandstoffen op dezelfde 
wijze te behandelen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Gezien de aanzienlijke bijdrage 
van ethanol tot het doel om de emissies 
van broeikasgassen van met name het 
wegvervoer te verminderen dient er een 
specifiek streefcijfer te worden vastgesteld 
van ten minste 30% binnen het totale 
gebruik van conventionele 
biobrandstoffen in het vervoer.
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Motivering

Lopend onderzoek bevestigt dat ethanol een grote bijdrage levert tot de CO2-vermindering in 
het wegvervoer. Om te voorkomen dat het hele aandeel aan conventionele biobrandstoffen 
vooral door biodiesel wordt afgedekt dient er dan ook een specifiek subquotum voor ethanol 
te worden vastgesteld.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde grens van 6,5% stelt de 
lidstaten in staat zich te houden aan het 
algemene streefcijfer van 10% zonder de 
volledige toegang tot de markt van 
biobrandstoffen geproduceerd in 
installaties die vóór eind 2013 operationeel 
waren, te belemmeren. De onderhavige 
wijzigingsrichtlijn doet dus geen afbraak 
aan de gerechtigde verwachtingen van de 
exploitanten van dergelijke installaties.

Motivering

De grens van 6,5% voor conventionele biobrandstoffen vormt geen belemmering voor de 
toegang tot de markt voor biobrandstoffen geproduceerd in installaties welke vóór eind 2013 
operationeel waren. 

Amendement 9

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. Er 
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zijn dus speciale 
landbeschermingsmaatregelen nodig.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet de methodologie 
voor de raming van de emissiefactoren 
voor veranderingen in landgebruik, als 
opgenomen in de bijlagen VIII en V bij 
Richtlijn 2009/28/EG respectievelijk 
Richtlijn 98/70/EG, herzien om ze aan te 
passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Te dien 
einde en indien ondersteund door de meest 
recente wetenschappelijke gegevens moet 
de Commissie de mogelijkheid overwegen
van een herziening van de voorgestelde 
gewasgroepspecifieke emissiefactoren voor 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en van de invoering van nog meer 
gedesaggregeerde factoren, inclusief extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen.

(12) De Commissie moet de methodologie 
voor de raming van de emissiefactoren 
voor veranderingen in landgebruik, als 
opgenomen in de bijlagen VIII en V bij 
Richtlijn 2009/28/EG respectievelijk 
Richtlijn 98/70/EG, herzien om ze aan te 
passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Te dien 
einde en indien ondersteund op basis van
de meest recente gegevens, gebaseerd op 
de meest betrouwbare wetenschappelijke 
modellen, moet de Commissie 
wetgevingsvoorstellen indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad indien zij
de mogelijkheid overweegt van een 
herziening van de voorgestelde 
gewasgroepspecifieke emissiefactoren voor 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en van de invoering van nog meer 
gedesaggregeerde factoren, inclusief extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen.

Motivering

Het is van essentieel belang dat er gebruik wordt gemaakt van het meest betrouwbare 
wetenschappelijke model om de waarden met betrekking tot indirecte veranderingen in 
landgebruik te berekenen.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in artikel 7 ter wordt het volgende 
lid 5 bis toegevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen die in 
aanmerking worden genomen voor de 
doeleinden bedoeld in lid 1 mogen niet 
vervaardigd zijn uit grondstoffen 
afkomstig van landbouwresiduen, tenzij 
kan worden aangetoond dat dit niet leidt 
tot aantasting van de landbouwgrond en 
van de werking van het ecosysteem. De 
hoeveelheid landbouwresiduen die om 
milieuredenen op de bodem moet blijven 
liggen, wordt bepaald op basis van lokale 
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 
gewassen tot voedsel of andere producten, 
zijn van dit lid uitgesloten."

Motivering

Invoeging van een nieuwe alinea.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In artikel 7 ter wordt het volgende 
lid 5 ter toegevoegd:
"5 ter. Biobrandstoffen die in aanmerking 
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worden genomen voor de doeleinden 
bedoeld in lid 1 mogen niet vervaardigd 
zijn uit grondstoffen afkomstig van land 
waarvan de eigendom wordt betwist of 
waarvan de eigendom de rechten van 
derden en met name lokale 
gemeenschappen schendt wat betreft de 
eigendom en het gebruik van land. 
Voordat de productie of het oogsten van 
grondstoffen een aanvang kan nemen, 
moet vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming worden 
verkregen. Desbetreffende derden of door 
die partijen erkende vertegenwoordigers 
worden betrokken bij de verlening van 
vrije, voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming."

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 7 quater wordt als volgt 
gewijzigd:
( a bis) in lid 3 wordt de eerste alinea 
vervangen door het volgende:
"1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de marktpartijen 
betrouwbare informatie indienen en de 
gegevens die gebruikt zijn om die 
informatie op te stellen, [...] ter 
beschikking van de lidstaat stellen. De 
lidstaten verplichten de marktpartijen 
om een passende norm op te stellen voor 
onafhankelijke audits van de door hen 
ingediende informatie, en om aan te 
tonen dat dit gebeurd is. Tijdens de 
audits moet worden nagegaan of de door 
de marktpartijen gebruikte systemen 
nauwkeurig en betrouwbaar zijn en 
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bestand zijn tegen fraude. Voorts wordt 
ook de frequentie en de methode van de 
monsterneming gecontroleerd en wordt 
de robuustheid van de gegevens 
beoordeeld."

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 3 wordt de derde alinea 
vervangen door het volgende:
De Commissie bepaalt volgens de in 
artikel 11, lid 3, bedoelde 
raadplegingsprocedure de lijst van in de 
eerste twee alinea’s bedoelde passende 
en relevante informatie. Zij probeert 
erop toe te zien dat de uit dit lid 
voortvloeiende materiële verplichtingen 
zoveel mogelijk worden nageleefd, en 
poogt daarbij de buitensporige 
administratieve lasten voor, met name 
kleinere, exploitanten tot een minimum te 
beperken."

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) – letter a quater (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quater – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) in lid 3 wordt de vijfde alinea 
vervangen door het volgende:
De lidstaten dienen de in de eerste alinea 
van dit lid bedoelde informatie in 
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samengevoegde vorm in bij de 
Commissie, met inbegrip van de door de 
onafhankelijke auditoren opgestelde 
verslagen. De Commissie maakt deze 
gegevens bekend op het 
transparantieplatform bedoeld in 
artikel 24 van Richtlijn 2009/28/EG 
[...]."

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) – letter a quinquies (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quater – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) in lid 4 wordt de eerste 
alinea vervangen door het volgende: 
"1. De EU streeft ernaar met derde 
landen bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten te sluiten met 
verbindende toezeggingen ten aanzien 
van bepalingen inzake 
duurzaamheidscriteria die in 
overeenstemming zijn met die van deze 
richtlijn. Dergelijke overeenkomsten 
dienen tevens regels te bevatten die 
waarborgen dat de douaneprocedures van 
derde landen niet leiden tot fraude in 
verband met de invoer en uitvoer van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
evenals bepalingen inzake facilitering van 
de handel. De EU moet ook streven naar 
overeenkomsten met derde landen die 
toezeggingen bevatten inzake de ratificatie 
en de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 7 ter, lid 7, bedoelde IAO-
overeenkomsten en MEA's. Indien de EU
overeenkomsten heeft gesloten met 
verbindende toezeggingen ten aanzien 
van bepalingen die de in artikel 7 ter, 
leden 2 tot en met 5, bedoelde 
duurzaamheidscriteria bestrijken, kan 
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de Commissie besluiten dat die 
overeenkomsten aantonen dat 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa
die geproduceerd zijn op basis van in die 
landen verbouwde grondstoffen, voldoen 
aan die duurzaamheidscriteria.
Wanneer die overeenkomsten worden 
gesloten, wordt de nodige aandacht 
besteed aan maatregelen voor de 
instandhouding van gebieden die in 
kritieke situaties dienst doen als 
basisecosysteem (bijvoorbeeld als het 
gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), 
voor de bescherming van bodem, water 
en lucht, indirecte veranderingen in 
landgebruik, het herstel van aangetast 
land, het vermijden van overmatig 
waterverbruik in gebieden waar water 
schaars is, alsmede aan de in 
artikel 7 ter, lid 7, tweede alinea, 
genoemde elementen."

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a sexies) Aan artikel 7 quater wordt het 
volgende lid 9 bis toegevoegd:
(9 bis) Uiterlijk drie jaar [na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] dient 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in met een 
evaluatie van de werking van de 
vrijwillige regelingen waarvoor een 
besluit op grond van lid 4 is vastgesteld, 
en waarin beste praktijken worden 
vastgesteld. Het verslag wordt gebaseerd 
op de beste beschikbare informatie, 
waaronder uit de raadpleging van 
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belanghebbenden, en op de 
praktijkervaring met de toepassing van de 
regelingen. Het rapport neemt de evolutie 
van relevante internationaal erkende 
normen en richtsnoeren in aanmerking, 
met inbegrip van die welke door de 
Internationale Organisatie voor 
Standaardisatie en de ISEAL Alliance zijn 
ontwikkeld. Voor elke regeling analyseert 
het verslag onder meer het volgende:
de onafhankelijkheid, modaliteit en 
frequentie van de audits;
de beschikbaarheid van en ervaring met 
de toepassing van methoden voor de 
vaststelling en behandeling van niet-
naleving;
transparantie, met name met betrekking 
tot de toegankelijkheid van de regeling, de 
beschikbaarheid van vertalingen in de 
officiële talen van de landen en regio's 
van herkomst van de grondstoffen, de 
toegankelijkheid van een lijst van 
gecertificeerde exploitanten en de 
desbetreffende certificaten, de 
toegankelijkheid van de auditverslagen;
de betrokkenheid van belanghebbenden, 
met name wat betreft de raadpleging van 
inheemse en lokale gemeenschappen 
tijdens de opstelling en evaluatie van de 
regeling en tijdens de audits;
de robuustheid van de regeling als geheel, 
met name in het licht van de regelgeving 
betreffende de accreditatie, kwalificatie en 
onafhankelijkheid van auditoren en de 
desbetreffende regelingsinstanties;
een marktupdate van de regeling.
De Commissie dient, indien dat in het 
licht van het verslag passend is, een 
voorstel tot wijziging van de in 
artikel 7 quater, lid 5, opgenomen criteria 
in bij het Europees Parlement en de Raad.
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Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) in lid 4 wordt de eerste alinea 
vervangen door het volgende: 
(4) Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in alle vormen van vervoer in 
2020 minstens 10 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat, en dat gezien de 
aanzienlijke bijdrage van ethanol tot het 
doel om de emissies van broeikasgassen 
van met name het wegvervoer te 
verminderen, het aandeel van ethanol ten 
minste 30% vormt van het totale gebruik 
van conventionele biobrandstoffen.
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Motivering

Lopend onderzoek bevestigt dat ethanol een grote bijdrage levert tot de CO2-vermindering in 
het wegvervoer. Om te voorkomen dat het hele aandeel aan conventionele biobrandstoffen 
vooral door biodiesel wordt afgedekt dient er dan ook een specifiek subquotum voor ethanol 
te worden vastgesteld.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) aan artikel 3, lid 4, wordt de 
volgende tweede alinea toegevoegd:
Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in 
alle vormen van vervoer in 2020 minstens 
2 % bedraagt van het eindverbruik van 
energie in het vervoer in die lidstaat."

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller 

(i) bedraagt het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit in 
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bijlage IX opgenomen grondstoffen ten 
minste 2,5 % van het eindenergieverbruik 
in de vervoersector in 2020, en 
(ii) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit 
voedselgewassen ten minste 6,5 % van het 
eindenergieverbruik."

Motivering

Het streefcijfer van 2,5% voor geavanceerde biobrandstoffen binnen het totale streefcijfer 
voor het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de vervoersector vormt een 
waarde die voor de productie van de industrie in de Unie realistisch gezien haalbaar is. 
Geavanceerde biobrandstoffen zullen in de Unie hoe dan ook niet vóór 2019 in de handel 
komen.

Bovendien moeten de investeringen die de industrie in conventionele biobrandstoffen heeft 
gedaan, worden beschermd. De productiecapaciteit van de Unie ligt momenteel boven de 5%, 
en er moet ook rekening worden gehouden met de invoer.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Zoals vermeld in artikel 1 van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen wordt hierin "een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor het bevorderen van energie uit hernieuwbare 
bronnen". Derhalve is er geen aanleiding om deze richtlijn uit te breiden naar brandstoffen 
die uit niet-hernieuwbare grondstoffen worden geproduceerd.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn



AD\940475NL.doc 19/30 PE508.023v02-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- a bis) de inleidende formule van artikel 
17, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
"1. Ongeacht of de grondstoffen op of 
buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap werden geteeld, wordt 
energie uit biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa enkel in aanmerking genomen 
voor de doeleinden genoemd onder a), b) 
en c) hieronder, indien ze voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van de leden 2 tot 
en met 7:"

Motivering

Opneming van lid 7 van de duurzaamheidscriteria als voorwaarde die in aanmerking moet 
worden genomen voor de doeleinden genoemd onder a), b) en c).

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- a bis) De tweede alinea van lid 1 wordt 
geschrapt.

Motivering

Voor geavanceerde biobrandstoffen gelden dezelfde stimulansen als voor conventionele 
biobrandstoffen, en om dezelfde randvoorwaarden te creëren zouden hiervoor waar 
toepasselijk ook dezelfde eisen moeten gelden. 

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aan artikel 17 wordt het volgende 
lid 5 bis toegevoegd:
Biobrandstoffen die in aanmerking 
worden genomen voor de doeleinden 
bedoeld in lid 1 mogen niet vervaardigd 
zijn uit grondstoffen afkomstig van 
landbouwresiduen, tenzij kan worden 
aangetoond dat dit niet leidt tot aantasting 
van de landbouwgrond en van de werking 
van het ecosysteem. De hoeveelheid 
landbouwresiduen die om milieuredenen 
op de bodem moet blijven liggen, wordt 
bepaald op basis van lokale 
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 
gewassen tot voedsel of andere producten, 
zijn van dit lid uitgesloten."

(Dit amendement is tevens van toepassing op artikel 7 ter, lid 5, van Richtlijn 98/70/EG)

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Aan artikel 17 wordt het volgende 
lid 5 ter toegevoegd:
"Biobrandstoffen die in aanmerking 
worden genomen voor de doeleinden 
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bedoeld in lid 1 mogen niet vervaardigd 
zijn uit grondstoffen afkomstig van land 
waarvan de eigendom wordt betwist of 
waarvan de eigendom de rechten van 
derden en met name lokale 
gemeenschappen schendt wat betreft de 
eigendom en het gebruik van land. 
Voordat de productie of het oogsten van 
grondstoffen een aanvang kan nemen, 
moet vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming worden 
verkregen. Desbetreffende derden of door 
die partijen erkende vertegenwoordigers 
worden betrokken bij de verlening van 
vrije, voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming."

(Dit amendement is tevens van toepassing op artikel 7 ter, lid 5, van Richtlijn 98/70/EG)

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Het nieuwe lid maakt betere gegevensverzameling mogelijk en verbetert de 
duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 ter – 5 sexies (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – leden 3 en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. In artikel 18, lid 3, wordt de eerste 
alinea vervangen door het volgende:
"3. De lidstaten voeren 
rapportagemechanismen op nationaal 
niveau in om ervoor te zorgen dat de 
marktpartijen betrouwbare informatie 
indienen en de gegevens die gebruikt 
zijn om die informatie op te stellen, [...] 
ter beschikking van de lidstaat stellen.
De lidstaten verplichten de 
marktpartijen om een passende norm op 
te stellen voor onafhankelijke audits van 
de door hen ingediende informatie, en 
om aan te tonen dat dit gebeurd is.
Tijdens de audits moet worden nagegaan 
of de door de marktpartijen gebruikte 
systemen nauwkeurig en betrouwbaar 
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zijn en bestand zijn tegen fraude. Voorts 
wordt ook de frequentie en de methode 
van de monsterneming gecontroleerd en 
wordt de robuustheid van de gegevens 
beoordeeld."
5 quater. In artikel 18, lid 3, wordt de 
derde alinea vervangen door het 
volgende:
"De Commissie bepaalt volgens de in 
artikel 25, lid 3, bedoelde 
raadplegingsprocedure de lijst van in de 
eerste twee alinea’s bedoelde passende 
en relevante informatie. Zij probeert 
erop toe te zien dat de uit dit lid 
voortvloeiende materiële verplichtingen 
zoveel mogelijk worden nageleefd, en 
poogt daarbij de buitensporige 
administratieve lasten voor, met name 
kleinere, exploitanten tot een minimum te 
beperken."
5 quinquies. In artikel 18, lid 3, wordt de 
vijfde alinea vervangen door het 
volgende:
"De lidstaten dienen de in de eerste 
alinea van dit lid bedoelde informatie in 
samengevoegde vorm in bij de 
Commissie, met inbegrip van de door de 
onafhankelijke auditoren opgestelde 
verslagen. De Commissie maakt deze 
gegevens bekend op het 
transparantieplatform bedoeld in 
artikel 24 [...]."
5 sexies. In artikel 18 wordt, na lid 3, het 
volgende lid ingevoegd:
3 bis. De Commissie verzekert dat de 
verplichtingen en maatregelen ten 
aanzien van de controle op naleving van 
de duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, in 
het bijzonder voor geïmporteerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
correct ten uitvoer worden gelegd door 
middel van algemene controle via de 
rapportage- en auditmechanismen die op 
nationaal niveau zijn ingevoerd. De 
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Commissie neemt adequate maatregelen 
om eerlijke concurrentie te waarborgen 
van exporteurs van biobrandstoffen uit 
derde landen naar de Unie, 
overeenkomstig de EU-regels inzake 
instrumenten ter bescherming van de 
handel.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 septies (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 septies. In artikel 18, lid 4, wordt de 
eerste alinea vervangen door het 
volgende:
"4. De EU streeft ernaar met derde 
landen bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten te sluiten met 
verbindende toezeggingen ten aanzien van 
bepalingen inzake 
duurzaamheidscriteria die in 
overeenstemming zijn met die van deze 
richtlijn. Dergelijke overeenkomsten 
dienen tevens regels te bevatten die 
waarborgen dat de douaneprocedures van 
derde landen niet leiden tot fraude in 
verband met de invoer en uitvoer van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
evenals bepalingen inzake facilitering van 
de handel. De EU moet ook streven naar 
overeenkomsten met derde landen die 
toezeggingen bevatten inzake de ratificatie 
en de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 17, lid 7, bedoelde IAO-
overeenkomsten en MEA's. Indien de EU 
overeenkomsten heeft gesloten met 
verbindende toezeggingen ten aanzien 
van bepalingen die de in artikel 17, 
leden 2 tot en met 7, bedoelde 
duurzaamheidscriteria bestrijken, kan 
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de Commissie besluiten dat die 
overeenkomsten aantonen dat 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
die geproduceerd zijn op basis van in die 
landen geteelde grondstoffen, voldoen 
aan die duurzaamheidscriteria. 
Wanneer die overeenkomsten worden 
gesloten, wordt de nodige aandacht 
besteed aan maatregelen voor de 
instandhouding van gebieden die in 
kritieke situaties dienst doen als 
basisecosysteem (bijvoorbeeld als het 
gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), 
voor de bescherming van bodem, water 
en lucht, indirecte veranderingen in 
landgebruik, het herstel van aangetast 
land, het vermijden van overmatig 
waterverbruik in gebieden waar water 
schaars is, alsmede aan de in artikel 17, 
lid 7, tweede alinea, genoemde 
elementen."

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 4 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Aan artikel 18, lid 4, wordt de 
volgende derde alinea toegevoegd: 
De Commissie en de lidstaten zorgen voor 
de wederzijdse erkenning van de 
verificatieregelingen om te waarborgen 
dat de duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
worden nageleefd, voor zover de 
betreffende regelingen conform deze 
richtlijn zijn vastgesteld.
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Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. In artikel 18 wordt het volgende 
lid 9 bis toegevoegd:
"9 bis. Uiterlijk drie jaar [na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] dient 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in met een 
evaluatie van de werking van de 
vrijwillige regelingen waarvoor een 
besluit op grond van lid 4 is vastgesteld, 
en waarin beste praktijken worden 
vastgesteld. Het verslag wordt gebaseerd 
op de best beschikbare informatie, 
waaronder uit de raadpleging van 
belanghebbenden, en op de 
praktijkervaring met de toepassing van de 
regelingen. Het rapport neemt de evolutie 
van relevante internationaal erkende 
normen en richtsnoeren in aanmerking, 
met inbegrip van die welke door de 
Internationale Organisatie voor 
Standaardisatie en de ISEAL Alliance zijn 
ontwikkeld. Voor elke regeling analyseert 
het verslag onder meer het volgende:
de onafhankelijkheid, modaliteit en 
frequentie van de audits;
de beschikbaarheid van en ervaring met 
de toepassing van methoden voor de 
vaststelling en behandeling van niet-
naleving;
transparantie, met name met betrekking 
tot de toegankelijkheid van de regeling, de 
beschikbaarheid van vertalingen in de 
officiële talen van de landen en regio's 
van herkomst van de grondstoffen, de 
toegankelijkheid van een lijst van 
gecertificeerde exploitanten en de 
desbetreffende certificaten, de 
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toegankelijkheid van de auditverslagen;
de betrokkenheid van belanghebbenden, 
met name wat betreft de raadpleging van 
inheemse en lokale gemeenschappen 
tijdens de opstelling en evaluatie van de 
regeling en tijdens de audits;
de robuustheid van de regeling als geheel, 
met name in het licht van de regelgeving 
betreffende de accreditatie, kwalificatie en 
onafhankelijkheid van auditoren en de 
desbetreffende regelingsinstanties;
een marktupdate van de regeling.
De Commissie dient, indien dat in het 
licht van het verslag passend is, een 
voorstel tot wijziging van de in artikel 18, 
lid 5, opgenomen criteria in bij het
Europees Parlement en de Raad."

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij het ramen van de netto 
broeikasgasemissiereducties door het 
gebruik van biobrandstoffen mag de 
lidstaat, met het oog op de opstelling van 
de in lid 1 vermelde verslagen, gebruik 
maken van de in delen A en B van 
bijlage V vermelde typische waarden.
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – 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 landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen. In een dergelijk geval moet een 
"emissiewaarde ten gevolge van directe 
verandering in het landgebruik (el)" 
worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7."

(b) grondstoffen waarvan de productie niet
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."

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De grondstoffen die bijdragen tot het 
behalen van het in artikel 3, lid 4, onder d), 
i, genoemde streefcijfer van 2,5 % zijn als 
volgt.

(a) Algen. (a) Algen.

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

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

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(d) Stro. (d) Stro.
(e) Dierlijke mest. (e) Dierlijke mest.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(g) Talloliepek. (g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine. (h) Ruwe glycerine.

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

(k) Notendoppen. (k) Notendoppen.
(l) Vliezen. (l) Vliezen.

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

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

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie. (n bis) Afgewerkte bak- en braadolie.

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

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

(c) Non-food cellulosemateriaal. (n quater) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."

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