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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 gaat niet in op de technische aspecten van de berekening van voornoemde 
gevolgen van veranderingen in landgebruik, die – dat zij gezegd – zeer controversieel is 
gebleken, maar uitsluitend op de handelsgerelateerde aspecten van het Commissievoorstel. 
Wat dit punt betreft geeft het advies een overzicht van de doelstellingen die door 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 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. De limiet van 5% voor conventionele 
biobrandstoffen zou vanaf 1 januari 2021 moeten gelden, zodat de industrie in de EU in staat 
is haar productie hierop af te stemmen. Teneinde investeringen in geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen, wordt in het advies onderstreept dat biobrandstoffen die geen 
substantiële broeikasgasemissievermindering opleveren (ook als rekening wordt gehouden 
met emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in landgebruik) en die worden 
geproduceerd uit teelten welke voor voedsel en diervoeders worden gebruikt, niet meer 
mogen worden gesubsidieerd.

AMENDEMENTEN
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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
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 
uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

(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 afzonderlijk streefcijfer van ten 
minste 2,5% voor geavanceerde 
biobrandstoffen vast te stellen binnen het 
streefcijfer van 10% voor verbruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen voor 
vervoer zoals bepaald in Richtlijn 
2009/28/EG. In deze context mogen in het 
post-2020 beleidskader voor duurzame 
energie biobrandstoffen met beperkte 
geraamde indirecte veranderingen in het 
landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt. In een dergelijk kader dient het 
streefcijfer van 2,5% voor geavanceerde 
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biobrandstoffen per 1 januari 2021 te 
worden verhoogd naar 5%. Om evenwel 
marktdistorsies en fraude met betrekking 
tot de productie van geavanceerde 
biobrandstoffen te voorkomen, moeten 
deze laatste aan dezelfde 
duurzaamheidscriteria voldoen als 
conventionele biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Amendement 2

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.

Or. en

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 
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eerlijke concurrentie op de markt voor biobrandstoffen moet worden gewaarborgd.

Amendement 3

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 3% binnen het totale 
gebruik van conventionele 
biobrandstoffen in het vervoer.

Or. en

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 4

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 

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde grens van 7,5% 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.
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exploitanten van dergelijke installaties.

Or. en

Motivering

De grens van 7,5% voor conventionele biobrandstoffen vormt geen belemmering voor de 
toegang tot de markt voor biobrandstoffen geproduceerd in installaties welke vóór eind 2013 
operationeel waren. Een overgangsperiode tot 31 december 2020 met een limiet van 7,5% in 
plaats van 5% is voor alle exploitanten een redelijkere optie.

Amendement 5

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 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.

Or. en

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.
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Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i). Lid 4, eerste alinea, wordt vervangen 
door: 
(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 3% vormt van het totale gebruik 
van conventionele biobrandstoffen.

Or. en

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 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) voor het berekenen van biobrandstoffen 
in de teller bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit in deel A en B van bijlage IX 
opgenomen grondstoffen ten minste 2,5% 
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meer dan 5 %, het geraamde aandeel 
ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020.  Vanaf 1 januari 
2021 bedraagt het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit in deel 
A en B van bijlage IX opgenomen 
grondstoffen ten minste 5% van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector.

Or. en

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 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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. Om te kunnen waarborgen dat de regeling kan 
worden gehandhaafd, zijn stringente, voor alle biobrandstoffen geldende controles nodig.

Amendement 9
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een analyse, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente gegevens, op basis van het meest 
betrouwbare wetenschappelijke model,
van de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare kennis, verstrekt 
overeenkomstig het meest betrouwbare 
wetenschappelijke model, 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. Dit 
wetgevingsvoorstel wordt, indien het 
wordt goedgekeurd, niet vóór 1 januari 
2021 van kracht. Biobrandstoffen die 
geen substantiële 
broeikasgasemissievermindering 
opleveren, ook als rekening wordt 
gehouden met emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in landgebruik, 
en die worden geproduceerd uit teelten 
welke voor voedsel en diervoeders worden 
gebruikt, mogen na 1 januari 2021 niet 
meer worden gesubsidieerd.
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Or. en

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 (ILUC) te berekenen, daar ILUC-factoren in de duurzaamheidscriteria zullen 
worden opgenomen. Vanaf 1 januari 2021 zal, na een overgangsperiode ten behoeve van de 
industrie, de productie van conventionele biobrandstoffen niet langer ten koste van de 
geavanceerde biobrandstoffen worden gesubsidieerd. Dit wordt voorgesteld met het doel 
prijsdistorsies op de wereldwijde voedselmarkt te voorkomen en het gebruik van duurzamere 
biobrandstoffen te stimuleren.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Stro. Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de gevolgen die de productie van geavanceerde biobrandstoffen uit stro ongetwijfeld 
voor de prijs van deze in de landbouw alom gebruikte grondstof zal hebben, is dubbele telling 
wellicht meer op zijn plaats. Zie ook het amendement op deel B van bijlage IX.

Amendement 11

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) Stro.

Or. en
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Motivering

Gezien de gevolgen die de productie van geavanceerde biobrandstoffen uit stro ongetwijfeld 
voor de prijs van deze in de landbouw alom gebruikte grondstof zal hebben, is dubbele telling 
wellicht meer op zijn plaats. Zie ook het amendement op deel A van bijlage IX.


