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Amendement 38
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG9 moet elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

(1) In lijn met artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG9 kan elke lidstaat 
erop toezien 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. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

Or. nl

Amendement 39
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt 

1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt 
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van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken,
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat. Het is dringend 
noodzakelijk om het energieverbruik in de 
vervoerssector te verminderen omdat het 
wellicht steeds moeilijker zal worden om 
op een duurzame wijze een bindend 
streefcijfer voor energie uit hernieuwbare 
bronnen te halen als de totale vraag naar 
vervoersenergie blijft stijgen. Andere 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken,
is het gebruik van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen, 
bijvoorbeeld door bijmenging van 
biobrandstoffen met nul en lage ILUC.

Or. en

Motivering

De noodzaak om het totale verbruik in de vervoerssector te verminderen en de energie-
efficiëntie in deze sector te verhogen teneinde het streefcijfer van 10 % voor de vervoerssector 
te bereiken is al aangekaart in de bestaande richtlijn hernieuwbare energie. In dit 
amendement wordt deze noodzaak geherformuleerd en wordt daarnaast gewezen op het 
belang van de ontwikkeling van zowel hernieuwbare elektriciteit als geavanceerde 
biobrandstoffen voor het op duurzame wijze bereiken van dit streefcijfer door de Unie en de 
lidstaten.

Amendement 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG9 moet elke lidstaat 
erop toezien dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG9 moet elke lidstaat 
erop toezien dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
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vervoer in die lidstaat. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen.

vervoer in die lidstaat. Eén van de 
methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken, 
naar verwachting zelfs de belangrijkste 
methode, is het bijmengen van 
biobrandstoffen. Naar verwachting blijft 
de Europese markt voor brandstoffen 
uiterst afhankelijk van de 
beschikbaarheid van dieselbrandstoffen, 
hetgeen de Europese markt een bijzonder 
karakter verleent: om deze grote mate van 
afhankelijkheid het hoofd te bieden, moet 
een grotere productie van geavanceerde 
biodiesel in de Europese Unie worden 
gestimuleerd.

Or. fr

Motivering

Het Europees beleid ter bevordering van het bijmengen van biobrandstoffen dient in zijn 
doelstellingen rekening te houden met het bijzondere karakter van de Europese markt voor 
brandstoffen die een zeer hoge behoefte aan dieselbrandstoffen heeft. De raffinaderijen 
kunnen de toegenomen vraag naar diesel nauwelijks bijbenen en het Europese aanbod is 
structureel ontoereikend. Geavanceerde biodiesel vormt dus een oplossing om de invoer te 
beperken en de voorzieningszekerheid in de Europese Unie te vergroten.

Amendement 41
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het licht van de doelstelling van de 
Unie om de uitstoot van broeikasgassen 
verder terug te dringen en gezien de 
aanzienlijke bijdrage van in het 
wegvervoer gebruikte brandstoffen aan die 
uitstoot, wordt krachtens artikel 7 bis, lid 2, 
van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 
kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en 
tot wijziging van Richtlijn 93/12/EG van 
de brandstofleveranciers geëist dat zij vóór 

2) In het licht van de doelstelling van de 
Unie om de uitstoot van broeikasgassen 
verder terug te dringen en gezien de 
aanzienlijke bijdrage van in het 
wegvervoer gebruikte brandstoffen aan die 
uitstoot, wordt krachtens artikel 7 bis, lid 2, 
van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 
kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en 
tot wijziging van Richtlijn 93/12/EG van 
de brandstofleveranciers geëist dat zij vóór 
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31 december 2020 de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie (de "broeikasgasintensiteit") uit 
brandstoffen die in de Unie worden 
gebruikt in wegvoertuigen, niet voor de 
weg bestemde mobiele machines, 
landbouwtrekkers, bosbouwmachines en 
pleziervaartuigen wanneer niet op zee met 
ten minste 6 % verminderen. Het 
bijmengen van biobrandstoffen is een van 
de middelen waarover de leveranciers van 
fossiele brandstoffen beschikken om de 
broeikasgasintensiteit van de geleverde 
fossiele brandstoffen te verminderen.

31 december 2020 de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie (de "broeikasgasintensiteit") uit 
brandstoffen die in de Unie worden 
gebruikt in wegvoertuigen, niet voor de 
weg bestemde mobiele machines, 
landbouwtrekkers, bosbouwmachines en 
pleziervaartuigen wanneer niet op zee met 
ten minste 6 % verminderen. Het 
bijmengen van biobrandstoffen met nul of 
lage broeikasgasemissies en andere van 
onvermijdelijke afvalgassen afgeleide 
brandstoffen is een van de middelen 
waarover de leveranciers van fossiele 
brandstoffen beschikken om de 
broeikasgasintensiteit van de geleverde 
fossiele brandstoffen te verminderen 
Teneinde de investeringszekerheid voor 
deze geavanceerde transportbrandstoffen 
te waarborgen dienen leveranciers ervoor 
te zorgen dat de indirecte effecten van alle 
brandstoffen op de juiste wijze worden 
verantwoord en dat alle significante 
bronnen van emissies, met inbegrip van 
de indirecte emissies van biobrandstoffen, 
worden meegerekend.

Or. en

Amendement 42
Laurence J.A.J. Stassen

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-

Schrappen
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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.

Or. nl

Amendement 43
Marita Ulvskog

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 

(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 
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voornamelijk worden geproduceerd uit 
teelten die worden verbouwd op het 
bestaande landbouwareaal.

voornamelijk worden geproduceerd uit 
teelten die worden verbouwd op het 
bestaande landbouwareaal.

Bij een vergelijking van de levenscyclus 
van een gewas blijken suikers en 
zetmeelhoudende gewassen veel lagere 
emissiehoeveelheden te hebben dan 
oliehoudende gewassen. Om zo 
doeltreffend mogelijk milieuvoordeel te 
creëren moet de nadruk liggen op het 
beperken van de biobrandstoffen en de 
productie die de meest nadelige effecten 
heeft. Daarom is het in de eerste plaats 
van belang om maatregelen te treffen 
tegen indirecte veranderingen in het 
landgebruik voor oliegewassen.

Or. sv

Amendement 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

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.
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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. en

Amendement 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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, 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 
bestaand bosbouw- of landbouwareaal.

Or. fr
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Amendement 46
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Met het oog op de vermindering van 
de koolstofemissies van de 
transportbrandstoffen hebben de 
Verenigde Staten van Amerika - op 
federaal niveau - en Californië inmiddels 
lage koolstofnormen voor brandstoffen 
vastgesteld, namelijk de US Federal 
Renewable Fuel Standard (US-RFS2) en 
de California Low Carbon Fuel Standard 
(CA-LCFS). In beide normen zijn de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
opgenomen. Het valt daarom te 
verwachten dat in het geval van zowel US-
RFS2 als CA-LCFS ethanol op basis van 
zetmeel aanvankelijk zal overheersen bij 
de uitvoering van de programma’s en dat 
geavanceerde biobrandstoffen later een 
groter aandeel zullen krijgen. Ook 
brandstoffen als lpg, aardgas en 
waterstof, alsmede elektriciteit uit fossiele 
brandstoffen bieden de mogelijkheid om 
broeikasgasemissies ten opzichte van 
diesel en benzine te verminderen en 
kunnen daarom helpen bij het bereiken 
van de streefcijfers uit hoofde van de 
LCFS van Californië alsook de richtlijn 
inzake brandstofkwaliteit van de EU. Er 
worden werkgroepen van deskundigen 
opgezet om, met deelneming van 
belanghebbenden, zoals het geval is in
Californië, de ILUC-factoren op basis van 
de recentste wetenschappelijke gegevens 
te herzien en de herziene waarden te 
publiceren, die vervolgens voor 
nalevingsdoeleinden worden gebruikt.

Or. en
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Motivering

De berekening van een ILUC-factor wordt in sommige landen en belangrijke economische 
regio’s, zoals Californië, al geruime tijd toegepast.

Amendement 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) In artikel 19, lid 7, 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 het 
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. en

Amendement 48
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter) In artikel 19, lid 7, 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 het 
landgebruik op de emissie van 
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broeikasgassen en dat er passende 
maatregelen moeten worden getroffen om 
dit effect te ondervangen, met dien 
verstande dat bestaande investeringen 
moeten worden beschermd.

Or. en

Amendement 49
Datum indiening

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Daarnaast mag niet uit het oog 
verloren worden dat de productie van 
biobrandstoffen van akkerbouwgewassen 
in de EU ertoe bijdraagt het EU tekort 
aan plantaardige eiwitten terug te 
dringen.

Or. nl

Amendement 50
Angelika Niebler

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 

Schrappen



AM\933726NL.doc 13/197 PE510.481v01-00

NL

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 
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.

Or. de

Motivering

De Europese Commissie erkent dat tot op heden nog onvoldoende wetenschappelijk kennis 
beschikbaar is met betrekking tot veranderingen in landgebruik en de indirecte gevolgen 
hiervan. Het is dan ook voorbarig om over de gevolgen van biobrandstoffen te speculeren.

Amendement 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Schrappen
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biobrandstoffen in 2020 naar verwachting 
zal komen van teelten die groeien op land 
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.

Or. en

Amendement 52
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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.

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 op 
land geproduceerde biobrandstoffen een 
groot bedrag aan overheidssteun (10 
miljard EUR per jaar) hebben ontvangen 
en daarom 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 veevoedermarkten te 
voorzien. Er moet dus rekening worden 
gehouden met indirecte veranderingen in 
het landgebruik om ervoor te zorgen dat 
deze potentiële emissiebronnen geen 
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afbreuk doen aan de doelstellingen van 
het EU-beleid inzake hernieuwbare 
energie en de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen. Om indirecte 
veranderingen in het landgebruik te 
verminderen moeten diverse gewasgroepen 
worden onderscheiden, zoals oliegewassen, 
granen, suikers en andere 
zetmeelgewassen.

Or. en

Amendement 53
Giles Chichester

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 
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.

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 bestaat het risico dat 
de emissies van broeikasgassen ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aanzienlijk zijn en daardoor 
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 
dat kan worden gebruikt om de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten te 
voorzien.

Or. en
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Amendement 54
Jens Rohde

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 
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.

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 bestaat het risico dat 
de emissies van broeikasgassen ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aanzienlijk zijn. Om dergelijke 
emissies te verminderen moeten diverse 
gewassen worden onderscheiden en moet 
per gebied worden gedifferentieerd. 

Or. en

Motivering

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Amendement 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 
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.

(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 
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. Om dit risico op de 
middellange en de lange termijn te 
verhelpen, is het passend onderzoek en 
ontwikkeling te bevorderen in nieuwe 
productietrajecten voor geavanceerde 
biobrandstoffen die niet wedijveren met 
voedselgewassen, zoals lignocellulosische 
residuen die behoren tot de zeldzame 
biomassa die continu wordt gewonnen in 
de lidstaten.

Or. fr
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Motivering

Het onderscheiden van diverse gewasgroepen is geen doel op zich maar een middel. Daarom 
moet er dus aan worden herinnerd dat dit middel O&O in de EU moet bevorderen van nieuwe 
technologieën die niet met voedselgewassen wedijveren: lignocellulosische residuen vormen 
de meest veelbelovende sector voor onderzoek en ontwikkeling en een brug naar innovatie in 
biotechnologie in Europa met het oog op de productie van geavanceerde biodiesel.

Amendement 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 
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.

(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 
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. Bovendien kan een 
negatief effect ontstaan op de 
voedselprijzen en de 
voedselvoorzieningszekerheid.

Or. it
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Amendement 57
Alejo Vidal-Quadras

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 
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, residuen, algen en 
biologische afbraak door bacteriën
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. 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. Het 
vaststellen van geleidelijk meer 
ambitieuze bindende streefcijfers voor 
geavanceerde biobrandstoffen geeft een 
duidelijk signaal af om deze op EU-
niveau te ondersteunen. In deze context 
dienen in het post-2020 beleidskader voor 
duurzame energie met name geavanceerde 
biobrandstoffen met geraamde beperkte 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en grote totale broeikasgasemissiereductie 
te worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 
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. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd 
door een afzonderlijk bindend streefcijfer 
voor geavanceerde biobrandstoffen vast te 
stellen binnen het bij Richtlijn 
2009/28/EG vastgestelde 10 %-streefcijfer 
voor biobrandstoffen in het vervoer boven 
conventionele biobrandstoffen. 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. 
Elektrische voertuigen (EV's) kunnen niet 
alleen dienen als energiesysteem op basis 
van hernieuwbare energiebronnen, maar 
maken ook emissievrij vervoer mogelijk. 
In Richtlijn 2009/28/EG, artikel 3, lid 4, 
onder c), wordt aan EV’s een factor 2,5 
toegekend. Het relatieve voordeel van 
EV’s dient te worden gehandhaafd en er
moeten nieuwe stimulansen worden 
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gecreëerd door in het bij Richtlijn 
2009/28/EG vastgestelde 10 %-streefcijfer 
voor biobrandstoffen een groter gewicht te 
geven aan EV’s boven conventionele en 
geavanceerde biobrandstoffen. In deze 
context dienen in het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie met 
name EV’s en geavanceerde 
biobrandstoffen met geraamde beperkte
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en grote totale broeikasgasemissiereductie 
te worden gebruikt.

Or. en

Amendement 59
Angelika Niebler

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 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
in het bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde 10 %-streefcijfer voor 

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Conventionele
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, 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 passend een grotere productie van 
geavanceerde biobrandstoffen, zoals 
gemaakt van cellulosemateriaal en algen,
te bevorderen aangezien deze ook de 
mogelijkheid tot aanzienlijke 
broeikasgasemissiereductie bieden en 
weinig risico tot indirecte verandering in 
landgebruik met zich meebrengen. Er 
moeten nieuwe stimulansen worden 
gecreëerd door in Richtlijn 2009/28/EG 
een apart streefcijfer van ten minste 2%
voor geavanceerde biobrandstoffen in de 
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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.

vervoersector vast te stellen. In deze 
context dienen in het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie 
geavanceerde biobrandstoffen te worden 
gebruikt. Om marktverstoringen en het in 
de hand werken van fraude te voorkomen, 
moeten geavanceerde biobrandstoffen aan 
dezelfde duurzaamheidscriteria voldoen 
als alle andere biobrandstoffen.

Or. de

Motivering

Het instrument van dubbeltelling leidt niet tot de verwachte toename van de productie en het 
verbruik van technologisch geavanceerde biobrandstoffen. Een verplicht streefcijfer van 2% 
voor deze brandstoffen is een duidelijke doelstelling en biedt de markt prikkels om 
technologisch geavanceerde biobrandstoffen te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat 
geavanceerde biobrandstoffen gelijke kansen krijgen met conventionele biobrandstoffen en 
marktverstoringen zoveel mogelijk worden beperkt, moeten ook geavanceerde biobrandstoffen 
voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Amendement 60
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, 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 een aantal van dergelijke
geavanceerde biobrandstoffen te 
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die momenteel niet in grote hoeveelheid 
commercieel beschikbaar zijn, deels ten 
gevolge van de concurrentie voor 
overheidsubsidies 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.

bevorderen aangezien die momenteel niet 
in grote hoeveelheid commercieel 
beschikbaar zijn, deels ten gevolge van de 
concurrentie voor overheidsubsidies met 
gevestigde op voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. 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.

Or. en

Amendement 61
Edit Herczog

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 

(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 gerechtvaardigd afval maximaal als 
grondstof te gebruiken, daarom zou extra 
steun voor op afval gebaseerde 
grondstoffen moeten worden gestimuleerd 
en dient te worden onderzocht of nog 
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gevolge van de concurrentie voor 
overheidsubsidies 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.

meer afvalstoffen kunnen worden ingezet 
en nieuwe technologieën kunnen worden 
gebruikt. Het is daarom passend een 
grotere productie van dergelijke 
geavanceerde biobrandstoffen te 
bevorderen, voor zover dit gepaard gaat 
met een uitgebreide beoordeling van de 
mate waarin voldaan kan worden aan de 
2020-doelstellingen en dit niet tot een nog 
grotere afhankelijkheid van de EU-
lidstaten van de import van 
energiebronnen en grondstoffen uit het 
buitenland leidt;

Or. hu

Amendement 62
Giles Chichester

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. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
in het bij Richtlijn 2009/28/EG 
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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.

vastgestelde 10 %-streefcijfer voor 
biobrandstoffen een groter gewicht te 
geven aan geavanceerde boven 
conventionele biobrandstoffen. In deze 
context dienen in het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie 
geavanceerde biobrandstoffen met beperkte 
geraamde indirecte veranderingen in het 
landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie te worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 63
Maria Da Graça Carvalho

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 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 

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 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
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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.

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. Net als conventionele 
biobrandstoffen dienen geavanceerde 
biobrandstoffen evenwel te voldoen aan 
adequate duurzaamheidscriteria en 
traceerbaarheidseisen.

Or. en

Amendement 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 studies en 
diepgaand onderzoek te bevorderen om 
aan te tonen welke gunstige effecten een
grotere productie van dergelijke 
geavanceerde biobrandstoffen kan sorteren 
aangezien die momenteel niet in grote 
hoeveelheid commercieel beschikbaar zijn, 
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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.

deels ten gevolge van de concurrentie voor 
overheidsubsidies 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.

Or. it

Amendement 65
Gaston Franco

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, residuen 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 
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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.

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 moet het niveau van het 
bijmengen van biobrandstoffen 
geproduceerd uit voor voedingsdoeleinden 
bestemde landbouwproducten die kunnen 
worden meegenomen in het 10%-
streefcijfer voor energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie 
in de vervoersector tegen 2020 tot 5% 
worden beperkt. In het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie 
mogen uitsluitend geavanceerde 
biobrandstoffen met beperkte geraamde 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en grote totale broeikasgasemissiereductie 
worden gebruikt. Met het oog hierop 
zullen alle innovatieve manieren voor 
conversie door het Europees beleid ten 
gunste van biobrandstoffen worden 
bevorderd.

Or. fr

Motivering

Ter verduidelijking van de streefcijfers moet worden herinnerd aan het vastgestelde 
streefcijfer van 5% dat de Europese Commissie in dit voorstel ter herziening voorlegt en dat 
in het Europese beleidsperspectief voor 2020 moet worden gesitueerd. Tevens moet worden 
benadrukt dat innovatie na 2020 op koers wordt gehouden om perspectieven te waarborgen 
voor investeringen die nu worden gerealiseerd. 

Amendement 66
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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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 
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, micro-organismen 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 
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.

Or. en

Amendement 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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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 
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, zonder 
risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten. 
Na een voorafgaande wetenschappelijke 
beoordeling van hun waarde en hun 
werkelijke duurzaamheid is het 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 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 
die aan de duurzaamheidscriteria 
voldoen, die niet met de voedselproductie 
concurreren om land, water of andere 
hulpbronnen en die niet leiden tot 
geraamde indirecte veranderingen in het 
landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Or. en
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Amendement 68
Jens Rohde

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 
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. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecreëerd door 
in Richtlijn 2009/28/EG een afzonderlijk 
streefcijfer van 2,5 % voor geavanceerde 
biobrandstoffen vast te stellen. In deze 
context dienen in het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie met 
name biobrandstoffen met geraamde 
beperkte indirecte veranderingen in het 
landgebruik en grote totale 
broeikasgasemissiereductie te worden 
gebruikt. Om evenwel marktdistorsie en 
prikkels tot fraude te voorkomen, moeten 
geavanceerde biobrandstoffen aan 
dezelfde duurzaamheidscriteria voldoen 
als alle andere biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot de verwachting heeft het huidige instrument voor dubbeltelling niet geleid 
tot een toename van de productie en het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen. Door 
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vaststelling van een bindend streefcijfer van 2,5 % voor geavanceerde biobrandstoffen krijgt 
de markt een duidelijke doelstelling en stimulans om geavanceerde biobrandstoffen met een 
naar verwachting lage emissiewaarde te gebruiken. Om een gelijk speelveld ten opzichte van 
conventionele biobrandstoffen tot stand te brengen en marktdistorsie en fraude te 
minimaliseren, dienen ook geavanceerde biobrandstoffen aan alle duurzaamheidseisen te 
voldoen.

Amendement 69
Niki Tzavela

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 
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 

6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, residuen, algen en 
biologische afbraak door bacteriën
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 
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 
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totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Biologische afbraak door bacteriën is een nieuwe technologie waarbij het aanzienlijke 
potentieel van het biologisch afbreekbare deel van industrieel afval wordt benut voor de 
productie van geavanceerde biobrandstoffen zonder ILUC-effecten en zonder verstoring van 
de voedselvoorzieningsketen. Gezien de doelstellingen van het ILUC-voorstel op het gebied 
van de bevordering van geavanceerde biobrandstoffen draagt dit amendement ertoe bij dat 
het gigantische potentieel van deze technologie wordt benut en maakt het de snelle invoering 
ervan in Europa mogelijk.

Amendement 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 

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 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën. Er moeten 
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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.

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 door middel 
van de vaststelling van een 2 %-
streefcijfer voor geavanceerde 
biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 71
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Hoewel de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa uit 
afval en residuen kan leiden tot een grote 
broeikasgasreductie, met potentieel 
geringe negatieve effecten op milieu, 
maatschappij en economie, is een nadere 
evaluatie van hun beschikbaarheid, 
voordelen en risico’s gepast, onder meer 
ter ondersteuning van het beleid voor de 
periode na 2020. Tegelijkertijd is nadere 
informatie nodig over de voordelen voor 
de energiezekerheid van zowel 
conventionele als geavanceerde 
biobrandstoffen, met name voor zover 
fossiele brandstoffen rechtstreeks of 
onrechtstreeks worden gebruikt voor de 
productie ervan. De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om een verslag in te 
dienen en in verband hiermee zo nodig bij 
het Europees Parlement en de Raad 
voorstellen in te dienen. In dit verslag 
moet rekening worden gehouden met de 
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alternatieve kosten voor milieu, 
maatschappij en economie als gevolg van 
het gebruik van grondstoffen voor andere 
doelstellingen dan de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
teneinde ervoor te zorgen dat in het 
verslag de algemene positieve en 
negatieve effecten aan bod komen.

Or. en

Amendement 72
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 73
Datum indiening

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om marktverstoring en aanleiding 
tot fraude te voorkomen moeten ook de 
geavanceerde biobrandstoffen voldoen 
aan dezelfde duurzaamheidscriteria als de 
andere biobrandstoffen.

Or. nl
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Amendement 74
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 de afvalhiërarchie 
zoals bepaald in artikel 4 van 
Richtlijn 2008/98/EG wordt toegepast. Er 
mogen geen negatieve stimulansen 
worden geschapen die de goede 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
kunnen ondermijnen.

Or. en

Amendement 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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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"11 en de Routekaart naar een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa12, 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"11 en de Routekaart naar een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa12, 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. 
Lignocellulosische residuen behoren tot 
de zeldzame biomassa die in Europa 
continu wordt gewonnen. De invoering 
van een substreefcijfer voor het 
bijmengen van lignocellulosische 
biobrandstoffen geeft investeerders het 
vereiste zicht op de verwezenlijking van 
het potentieel ervan.

Or. fr

Motivering

Om tegemoet te komen aan de tweeledige uitdaging bestaande in de verbetering van de 
energiezekerheid van de lidstaten, door bij te dragen tot het verminderen van de invoer van 
dieselolie door de productie van geavanceerde biodiesel, en de bevordering van investeringen 
in de gebruikmaking van een bepaalde vorm van zeldzame biomassa met potentieel in 
Europa, moet een substreefcijfer voor het bijmengen van lignocellulosische biobrandstoffen 
worden ingevoerd.

Amendement 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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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
waarvoor afvalmaterialen voor 
energiedoeleinden alleen in 
overeenstemming met de afvalhiërarchie 
worden gebruikt, die niet concurreren om 
het gebruik van land en water ter 
bescherming van het recht op land en 
voedsel, en die het gehalte aan organische 
stof in de bodem niet zodanig 
verminderen dat dit het milieu in het 
plaatselijke ecosysteem aantast.

Or. en

Amendement 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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"11 en de Routekaart naar een 

(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"11 en de Routekaart naar een 
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efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa12, 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.

efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa12, 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 of die 
geen dusdanig milieueffect veroorzaken 
dat de plaatselijke ecosystemen in gevaar 
worden gebracht doordat land en water 
worden onttrokken aan de teelt van voor 
voedseldoeleinden bestemde gewassen.

Or. it

Amendement 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 
waarvoor afvalmaterialen voor 
energiedoeleinden alleen in 
overeenstemming met de afvalhiërarchie 
worden gebruikt.
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Or. en

Amendement 79
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) Het gebruik van biomassabronnen 
veroorzaakt aanzienlijke alternatieve 
kosten die verband houden met de 
uitputting of het verlies van 
ecosysteemdiensten. De lidstaten mogen 
het gebruik van grondstoffen voor 
energiedoeleinden niet subsidiëren of 
verplicht stellen indien de toepassing 
ervan voor andere dan bestaande 
doeleinden de biodiversiteit, de bodem of 
de algehele koolstofbalans aantast. Het 
beleid moet tevens zorgen voor een 
trapsgewijs gebruik van biomassa en 
waarborgen omvatten om te voorkomen 
dat hulpbronnen worden onttrokken aan 
toepassingen met een hoge toegevoegde 
waarde voor de maatschappij ten voordele 
van energietoepassingen met lage waarde.

Or. en

Motivering

Bij een aantal bestaande toepassingen blijft hout als vast bestanddeel in het milieu aanwezig, 
bijvoorbeeld in de vorm van vezelplaat, en het gebruik van grondstoffen voor 
energiedoeleinden kan leiden tot een negatieve koolstofbalans. Bevordering van het gebruik 
van lignocellulosisch materiaal moet gepaard gaan met waarborgen dat bijvoorbeeld de 
papierpulpindustrie niet wordt beroofd van grondstoffen, waardoor de vraag naar hout van 
betere kwaliteit toeneemt, met als gevolg dat dit op zijn beurt aan andere sectoren wordt 
onttrokken of de druk om méér te oogsten groter wordt.

Amendement 80
Gaston Franco
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in nieuwe 
installaties geproduceerde biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa moet met ingang 
van 1 juli 2014 worden opgetrokken 
teneinde de totale broeikasgasbalans 
daarvan te verbeteren en verdere 
investeringen in installaties met lage 
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
te ontmoedigen. Deze verhoging van de 
drempel zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede linea.

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in nieuwe 
installaties geproduceerde biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa moet met ingang 
van 1 juli 2014 worden opgetrokken 
teneinde de totale broeikasgasbalans 
daarvan te verbeteren en verdere 
investeringen in installaties met hoge 
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
aan te moedigen. Een minimumdrempel 
van 50% zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede linea.

Or. fr

Motivering

De invoering van een minimumdrempel van 50% moet onderzoek en investeringen in 
innovatieve manieren voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen aanmoedigen en 
het industrialisatiepotentieel steunen. Een drempel van 50%, die overeenkomt met het hoogste 
niveau voor installaties die operationeel waren vóór 1 juli 2014, zorgt voor een gelijke 
behandeling die het nemen van risico's voor investeringen in nieuwe installaties die 
geavanceerde biobrandstoffen produceren, aanmoedigt.

Amendement 81
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in 
nieuwe installaties geproduceerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 

8) De totale broeikasgasemissies door in 
nieuwe installaties geproduceerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moeten geleidelijk worden afgebouwd 
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moet met ingang van 1 juli 2014 worden
opgetrokken teneinde de totale 
broeikasgasbalans daarvan te verbeteren en 
verdere investeringen in installaties met 
lage prestaties qua 
broeikasgasemissiereductie te 
ontmoedigen. Deze verhoging van de 
drempel zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede linea.

teneinde de totale broeikasgasbalans 
daarvan te verbeteren en verdere 
investeringen in installaties met lage 
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
te ontmoedigen. Deze vermindering zorgt 
voor zekerheid voor bestaande 
investeringen in productiecapaciteit voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
conform artikel 19, lid 6, tweede alinea.

Or. en

Amendement 82
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in nieuwe 
installaties geproduceerde biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa moet met ingang 
van 1 juli 2014 worden opgetrokken 
teneinde de totale broeikasgasbalans 
daarvan te verbeteren en verdere 
investeringen in installaties met lage 
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
te ontmoedigen. Deze verhoging van de 
drempel zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede linea.

8) De minimumdrempel voor de 
broeikasgasemissiereductie door in alle 
operationele installaties geproduceerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moet met ingang van 1 juli 2014 worden 
opgetrokken teneinde de totale 
broeikasgasbalans daarvan te verbeteren en 
verdere investeringen in installaties met 
lage prestaties qua 
broeikasgasemissiereductie te 
ontmoedigen. Deze verhoging van de 
drempel zorgt voor zekerheid voor 
bestaande investeringen in 
productiecapaciteit voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa conform artikel 19, 
lid 6, tweede alinea.

Or. en

Amendement 83
Angelika Niebler
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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. de

Motivering

De overgang naar geavanceerde biobrandstoffen wordt niet voorbereid door het gebruik van 
conventionele biobrandstoffen te beperken. Voor een doeltreffende en kostendekkende 
bevordering van geavanceerde biobrandstoffen is gedegen onderzoek en ontwikkeling veel 
belangrijker. Om de overgang naar geavanceerde biobrandstoffen te bewerkstelligen zijn 
stimulansen voor het ombouwen - en niet het sluiten - van bestaande biobrandstofinstallaties 
van doorslaggevend belang.

Amendement 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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. en

Amendement 85
Giles Chichester

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 

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 
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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.

minimaliseren is het passend om bindende 
streefcijfers vast te stellen voor 
geavanceerde biobrandstoffen op basis 
van een termijn die investeerders 
voorspelbaarheid en stabiliteit voor geeft. 

Or. en

Amendement 86
Marita Ulvskog

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 

(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. Een dergelijke 
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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.

beperking moet in de eerste plaats gericht 
zijn op de biobrandstoffen met de meest 
nadelige milieu- en klimaateffecten. 
Zonder beperking van het totale gebruik 
van dergelijke biobrandstoffen moet het 
aandeel van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, geproduceerd op basis van 
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.

Or. sv

Motivering

Aangezien de berekende emissies die worden veroorzaakt door indirecte veranderingen in het 
landgebruik 12 gCO2eq/MJ bedragen voor granen en andere zetmeelrijke gewassen en 13 12 
gCO2eq/MJ voor suikergewassen tegenover 55 12 gCO2eq/MJ voor oliegewassen, is het 
gepast om eerst het gebruik te beperken van de gewassen met de grootste milieueffecten.

Amendement 87
Jens Rohde

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 

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 
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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.

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 door 
een maximumpercentage van 7,5 % voor 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa in te voeren.

Or. en

Motivering

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Amendement 88
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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 te beperken. Zonder beperking 
van het totale gebruik van dergelijke 
biobrandstoffen moet het aandeel van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
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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.

geproduceerd op basis van granen en 
andere zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen, dat kan worden meegeteld 
voor het bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde 10 %-streefcijfer, worden 
beperkt.

Or. en

Amendement 89
Britta Thomsen

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 

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 en andere 
op land geproduceerde energiegewassen 
verkregen biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die kan worden meegeteld voor 
het bereiken van de bij Richtlijn 
2009/28/EG en Richtlijn 98/70/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, oliegewassen en andere op land 
geproduceerde energiegewassen, dat kan 
worden meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG en Richtlijn 
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biomassa. 98/70/EG, worden beperkt tot het in 2011 
gebruikte aandeel van dergelijke 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa. 
Voorts is het passend bindende 
streefcijfers vast te stellen voor de 
geleidelijke invoering van geavanceerde 
biobrandstoffen van 2016 tot 2020, 
hetgeen investeerders voorspelbaarheid en 
stabiliteit geeft.

Or. en

Amendement 90
Sabine Wils

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.

9) Om de overgang naar geavanceerde 
biobrandstoffen voor te bereiden, verdere 
effecten van de toenemende vraag naar 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa op 
de voedingsmiddelenmarkten af te 
wenden 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 streefcijfers in die richtlijnen, 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 of 
waarvoor overheidssteun wordt verleend 
uit hoofde van Richtlijn 2009/28/EG,
worden beperkt tot het in 2011 gebruikte 
aandeel van dergelijke biobrandstoffen en 



PE510.481v01-00 50/197 AM\933726NL.doc

NL

vloeibare biomassa. Om dezelfde redenen 
en teneinde de ongelijke behandeling van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
worden geproduceerd uit grondstoffen 
met vergelijkbare effecten te voorkomen, 
is het passend biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd uit op land geproduceerd 
non-food cellulosemateriaal of 
lignocellulosisch materiaal op dezelfde 
manier te behandelen als die welke 
worden geproduceerd uit afval en 
residuen.

Or. en

Amendement 91
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 bindende doelstellingen met 
betrekking tot geavanceerde brandstoffen 
vast te stellen, waarvoor duidelijke, 
doeltreffende en voorzienbare regels 
nodig zijn en die niet mogen leiden tot een 
voortijdige stillegging van de reeds 
bestaande en producerende 
infrastructuur, wat gepaard zou gaan met 
een ernstige teloorgang van de Europese 
waarden;
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het in 2011 gebruikte aandeel van 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

Or. hu

Amendement 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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.

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 en uit 
energiegewassen verkregen 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
kan worden meegeteld voor het bereiken 
van de bij Richtlijn 2009/28/EG en 
Richtlijn 98/70/EG vastgestelde 
streefcijfers, te beperken. Het aandeel van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, 
geproduceerd op basis van granen en 
andere zetmeelrijke gewassen, suikers en 
oliegewassen alsook op basis van 
energiegewassen, dat kan worden 
meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG en Richtlijn 
98/70/EG, moet worden beperkt tot het in 
2011 gebruikte aandeel van dergelijke 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa. Na 
2020 zal het aandeel energie uit op land 
geproduceerde biobrandstoffen geleidelijk 
worden afgebouwd.

Or. en

Motivering

De beperking van conventionele biobrandstoffen en vloeibare biomassa dient te gelden voor 
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zowel voedselgewassen als energiegewassen (niet voor de voeding bestemde gewassen), 
aangezien beide concurreren om het gebruik van land en water, hulpbronnen die uitsluitend 
dienen te worden gebruikt voor voedsel- en voedergewassen. Bovendien kan de beperking van 
conventionele biobrandstoffen alleen effectief zijn als deze wordt meegeteld voor de 
streefcijfers van zowel Richtlijn 2009/28/EG als Richtlijn 98/70/EG. In de strategie voor de 
periode na 2020 moeten alle biobrandstoffen die worden geproduceerd uit voedselgewassen 
en energiegewassen geleidelijk worden afgeschaft.

Amendement 93
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) Aangezien de huidige in de EU 
geïnstalleerde productiecapaciteit voor 
conventionele ethanol gelijk is aan 6 % 
van de energiehoeveelheid van de 
verwachte benzinemarkt in 2020, er een 
legitieme behoefte bestaat om de in goed 
vertrouwen gedane investeringen in de 
productiecapaciteit voor conventionele 
biobrandstoffen te beschermen en het 
noodzakelijk is om een begin te maken 
met de commercialisering van ethanol uit 
lignocellulose, moet er voor ethanol een 
streefcijfer van ten minste 10 % 
hernieuwbare energie van het 
eindenergieverbruik in de vervoerssector 
in 2020 worden ingevoerd, waarvan 8 % 
afkomstig moet zijn uit biobrandstoffen 
die worden geproduceerd uit suikers en 
zetmeelgewassen.

Or. en

Motivering

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
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and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Amendement 94
Giles Chichester

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. en

Amendement 95
Maria Da Graça Carvalho

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Amendement 97
Angelika Niebler
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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. de

Motivering

Aangezien ook het streefcijfer van 5% in artikel 3, lid 4, dient te worden geschrapt, komt de 
overweging te vervallen. Met het vaststellen van een limiet van 5% voor biobrandstoffen van 
de eerste generatie wordt invoer uit derde landen waarin bossen en heidelandschappen 
worden geconverteerd, niet tegengegaan. Deze benadering is echter schadelijk voor de 
Europese landbouw. Bovendien bestaat het gevaar dat de doelstelling van een aandeel van 
10% energie uit hernieuwbare bronnen in de vervoersector tot 2020 niet wordt behaald.

Amendement 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 99
Marita Ulvskog

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 4 %-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.

Or. sv

Amendement 100
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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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 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 en 
doet niets af aan de reeds gerealiseerde 
investeringen.

Or. fr

Amendement 101
Kent Johansson

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 3 %-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.

Or. en
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Amendement 102
Jens Rohde

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 7,5 %-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.

Or. en

Amendement 103
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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.
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Or. en

Amendement 104
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Er moeten maatregelen worden 
getroffen om het gebruik van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen in de 
vervoerssector te stimuleren. Voorts 
moeten maatregelen voor energie-
efficiëntie en energiebesparing in de 
vervoerssector worden aangemoedigd.

Or. en

Amendement 105
Giles Chichester

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 
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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 106
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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.

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 gebruik van 
biobrandstoffen overeenkomstig de 
Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG. 
Niettemin moeten, om de nauwkeurigheid 
en integriteit van de EU-doelstellingen 
inzake broeikasgasemissiereductie en 
biobrandstoffen te waarborgen, de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
aanmerking worden genomen bij de 
berekening van de broeikasgasreducties 
die vereist 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 de productie van 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. en
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Motivering

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

Amendement 107
Datum indiening

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 
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.

11) Om de daadwerkelijke naleving van 
de EU-doelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereducties en 
biobrandstoffen te waarborgen, moeten de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
aanmerking worden genomen bij de 
berekening van de broeikasgasreducties 
die vereist zijn overeenkomstig de 
duurzaamheidscriteria van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
Richtlijn 98/70/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.

Or. en

Amendement 108
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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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 
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.

11) De modellen die worden gebruikt om 
de emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik door de 
productie van biobrandstoffen te ramen, 
leveren resultaten met aanzienlijke 
variaties, beperkingen en onzekerheden 
op. De resultaten van de modellen van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik zijn 
derhalve nog te onzeker om in de 
wetgeving te worden verwerkt.

Or. en

Motivering

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Amendement 109
Sabine Wils

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 
gebruik van biobrandstoffen 
overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG 

11) Artikel 7 quinquies, lid 6, van Richtlijn 
98/70/EG en artikel 19, lid 6, van 
Richtlijn 2009/28/EG stellen dat indirecte 
veranderingen in het landgebruik moeten
worden geminimaliseerd door een 
concrete methodologie in te voeren voor 
emissies ten gevolge van wijzigingen in 
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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.

koolstofvoorraden die ervoor zorgt dat 
wordt voldaan aan de vereiste inzake de 
broeikasgasemissiereducties in artikel 
7 ter, lid 2, van Richtlijn 98/70/EG en 
artikel 17, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG. 
De regels voor het berekenen van het 
effect van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa in de zin van die richtlijnen 
moeten daarom factoren omvatten 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik die 
kunnen worden toegeschreven aan 
verschillende soorten biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa. Overeenkomstig 
artikel 7 quinquies, lid 6, van Richtlijn 
98/70/EG en artikel 19, lid 6, van 
Richtlijn 2009/28/EG moeten voldoende 
waarborgen worden opgenomen voor 
investeringen die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
verricht.

Or. en

Amendement 110
Fiona Hall

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 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-

11) De geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
moeten worden verwerkt in de 
berekeningen van de broeikasgasemissies 
ten gevolge van het 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-
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emissiefactor toegekend krijgen. emissiefactor toegekend krijgen.

Or. en

Amendement 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

11) Biobrandstoffen die worden 
geproduceerd met grondstoffen die niet tot 
extra landgebruik leiden, zoals 
bijvoorbeeld afvalstoffen of een verhoging 
van de opbrengst, moeten overeenkomstig 
een dergelijke methodologie een zero-
emissiefactor toegekend krijgen.

Or. en

Amendement 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 
gebruik van biobrandstoffen

11) Om de daadwerkelijke naleving van 
de EU-doelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereductie en 
biobrandstoffen te waarborgen, moeten de
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik in 
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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.

aanmerking worden genomen bij de 
berekening van de broeikasgasreducties 
die vereist 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, om de 
productie van biobrandstoffen met 
beperkte indirecte veranderingen in het 
landgebruik te stimuleren.
Biobrandstoffen die worden geproduceerd 
met grondstoffen die niet tot extra 
landgebruik leiden, zoals bijvoorbeeld 
afvalstoffen en residuen, moeten 
overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen, mits zij aan adequate 
duurzaamheidsnormen voldoen.

Or. en

Amendement 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis) Landgebruik voor de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen mag er
niet toe leiden dat lokale en inheemse 
gemeenschappen worden verdreven. 
Hiertoe dienen alleen biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa waarvan de productie 
niet ten koste gaat van de rechten van 
lokale en inheemse gemeenschappen als 
duurzaam te worden beschouwd.

Or. en
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Amendement 114
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bij de herziening en aanpassing 
van deze methodologie moet rekening 
worden gehouden met het feit dat 
ondernemingen reeds omvangrijke 
investeringen hebben gedaan op grond 
van de huidige wetgeving;

Or. fr

Amendement 115
Angelika Niebler

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.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Er bestaat momenteel geen adequate en solide wetenschappelijke basis voor het 
rechtvaardigen van een dergelijke methode en de toepassing ervan. Bovendien doet deze 
benadering afbreuk aan de nodige rechtszekerheid.

Amendement 116
Giles Chichester

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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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.

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Schrappen
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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

Amendement 119
Jens Rohde

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 lijst van de 
beschikbare geavanceerde 
biobrandstoffen als bedoeld in bijlage IX 
periodiek herzien, rekening houdend met 
geconsolideerde, collegiaal getoetste 
informatie over de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, en 
doorlopend verslag uitbrengen over de 
ontwikkeling van modellen die worden 
gebruikt om emissies ten gevolge van 
veranderingen in het landgebruik te 
ramen. 

Or. en

Motivering

Aangezien de modellen aan de hand waarvan de emissies ten gevolge van veranderingen in 
het landgebruik worden berekend, verder ontwikkeld en geconsolideerd moeten worden en 
worden onderworpen aan collegiale toetsing, moet de Commissie verslag uitbrengen over de 
technische en wetenschappelijke vooruitgang van de diverse modellen.
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Amendement 120
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties 
ter minimalisering van emissies ten
gevolge van indirecte verandering in het 
landgebruik coherent blijft.

13) Artikel 19, lid 8, van Richtlijn 
2009/28/EG en artikel 7 quinquies, lid 8, 
van Richtlijn 98/70/EG bevatten 
bepalingen ter bevordering van de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen op ernstig 
aangetast en/of vervuild land als maatregel 
voor de matiging van de effecten van 
indirecte veranderingen in het landgebruik. 
Andere matigingsmaatregelen van ILUC, 
zoals het gebruik van bijproducten, 
verhoging van de opbrengst, productie-
efficiëntie en gewasproductie op 
kwetsbaar, verlaten of ongebruikt land, 
moeten door de Commissie worden 
beoordeeld met als doel opneming in de 
richtlijnen in de vorm van een bonus of 
positieve opneming in de ILUC-modellen, 
zoals reeds geschied in bijlage IV, deel C, 
punt 7, van Richtlijn 98/70/EG en in 
bijlage V, deel C, punt 7, van Richtlijn 
2009/28/EG voor biomassa die afkomstig 
is van hersteld aangetast land.

Or. en

Amendement 121
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
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Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse 
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties ter 
minimalisering van emissies ten gevolge 
van indirecte verandering in het 
landgebruik coherent blijft.

Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als tussentijdse 
maatregel voor de matiging van de effecten 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik. Deze bepalingen zijn niet 
langer adequaat in hun huidige vorm en 
moeten worden geïntegreerd in de bij deze 
richtlijn vastgestelde aanpak om te 
waarborgen dat het geheel van de acties ter 
minimalisering van emissies ten gevolge 
van indirecte verandering in het 
landgebruik coherent blijft. Het gebruik 
van dit aangetaste land voor de teelt van 
gewassen voor biobrandstoffen moet 
echter blijven worden gesteund voor zover 
het niet tot indirecte veranderingen in het 
landgebruik leidt.

Or. fr

Amendement 122
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) Om het streefcijfer voor 
hernieuwbare energie in de vervoerssector 
te bereiken en tegelijkertijd de negatieve 
effecten van veranderingen in het 
landgebruik te minimaliseren moeten het 
gebruik van hernieuwbare elektriciteit, 
het overstappen op andere vervoerswijzen, 
een intensiever gebruik van het openbaar 
vervoer en de energie-efficiëntie worden 
aangemoedigd. In het verlengde van het 
Witboek inzake het vervoer moeten de 
lidstaten er dus naar streven de energie-
efficiëntie te vergroten en het totale 
energieverbruik in de vervoerssector te 
verminderen alsook de marktpenetratie 
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van elektrische voertuigen en de 
aanwending van hernieuwbare 
elektriciteit in vervoerssystemen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 123
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om uniforme voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Schrappen

Or. nl

Amendement 124
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om Richtlijn 98/70/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 

18) Om Richtlijn 98/70/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
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overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
verandering in het landgebruik, het 
toegestane niveau wat de metaalhoudende 
additieven in brandstoffen betreft, de 
toegestane analytische methoden in 
verband met de brandstofspecificaties en 
de afwijking van de dampspanning die is 
toegestaan voor benzine waarin bio-ethanol 
is bijgemengd.

overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, het toegestane 
niveau wat de metaalhoudende additieven 
in brandstoffen betreft, de toegestane 
analytische methoden in verband met de 
brandstofspecificaties en de afwijking van 
de dampspanning die is toegestaan voor 
benzine waarin bio-ethanol is bijgemengd.

Or. en

Amendement 125
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 

18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
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methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
verandering in het landgebruik, het 
toegestane niveau wat de metaalhoudende 
additieven in brandstoffen betreft, de 
toegestane analytische methoden in 
verband met de brandstofspecificaties en 
de afwijking van de dampspanning die is 
toegestaan voor benzine waarin bio-ethanol 
is bijgemengd.

methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, het toegestane 
niveau wat de metaalhoudende additieven 
in brandstoffen betreft, de toegestane 
analytische methoden in verband met de 
brandstofspecificaties en de afwijking van 
de dampspanning die is toegestaan voor 
benzine waarin bio-ethanol is bijgemengd.

Or. en

Amendement 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 

18) Om Richtlijn 98/70/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 het 
mechanisme om de broeikasgasemissies te 
bewaken en te verminderen, de 
methodologische beginselen en waarden 
die vereist zijn om na te gaan of in verband 
met biobrandstoffen de 
duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen, de criteria en geografische 
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grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, de 
methodologie voor de berekening van de 
emissies ten gevolge van indirecte 
verandering in het landgebruik, het 
toegestane niveau wat de metaalhoudende 
additieven in brandstoffen betreft, de 
toegestane analytische methoden in 
verband met de brandstofspecificaties en 
de afwijking van de dampspanning die is 
toegestaan voor benzine waarin bio-ethanol 
is bijgemengd.

grenzen ter bepaling van zeer diverse 
graslanden, de methodologie voor de 
berekening van de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus, het toegestane 
niveau wat de metaalhoudende additieven 
in brandstoffen betreft, de toegestane 
analytische methoden in verband met de 
brandstofspecificaties en de afwijking van 
de dampspanning die is toegestaan voor 
benzine waarin bio-ethanol is bijgemengd.

Or. en

Amendement 127
Giles Chichester

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 

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 
geavanceerde biobrandstoffen, 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 
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de duurzaamheidscriteria in acht zijn 
genomen.

genomen.

Or. en

Amendement 128
Jens Rohde

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 
geavanceerde biobrandstoffen, de energie-
inhoud van transportbrandstoffen, de 
criteria en geografische grenzen ter 
bepaling van graslanden met hoge 
biodiversiteit 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. en

Amendement 129
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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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 naleving van 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. en

Amendement 130
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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.

Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de lijst van 
geavanceerde biobrandstoffen, 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.

Or. da

Amendement 131
Fiona Hall

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 

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 
geavanceerde biobrandstoffen die worden 
meegeteld voor het bereiken van het 
onderliggende 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 
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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.

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. en

Amendement 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 energie-
inhoud van transportbrandstoffen, de 
criteria en geografische grenzen ter 
bepaling van graslanden met hoge 
biodiversiteit 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. en
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Amendement 133
Laurence J.A.J. Stassen

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 
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.

Schrappen

Or. nl

Amendement 134
Giles Chichester

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 
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 

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 
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 
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emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
per 1 januari 2021.

emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik, 
op voorwaarde dat de toegepaste modellen 
deugdelijk en betrouwbaar zijn om 
nauwkeurig een specifieke waarde voor de 
emissies ten gevolge van veranderingen in 
het landgebruik toe te kunnen kennen 
aan de verschillende soorten gewassen die 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 135
Jens Rohde

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 
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.

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 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren.

Or. en

Amendement 136
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
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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 
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.

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 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren.

Or. en

Motivering

De geraamde emissiefactoren met betrekking tot indirecte veranderingen in het landgebruik 
worden in de duurzaamheidsregeling opgenomen zodra deze richtlijn in werking treedt.

Amendement 137
Gaston Franco

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 
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 

(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 
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 
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emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
per 1 januari 2021.

emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
per 1 januari 2021. De Commissie moet 
een passende analyse uitvoeren ter 
evaluatie van de gevolgen van de 
toepassingsvoorwaarden van deze richtlijn 
op de sectoren die gebruikmaken van 
biomassa.

Or. fr

Amendement 138
Fiona Hall

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 
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.

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 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren. De 
Commissie moet tevens een evaluatie 
maken van matigingsmaatregelen als het 
gebruik van bijproducten, verhoging van 
de opbrengst, productie-efficiëntie en 
gewasproductie op verlaten land.

Or. en

Amendement 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
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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 
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.

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 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren.

Or. en

Amendement 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 
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.

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 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren, die 
tevens duurzaamheidscriteria moeten 
omvatten waaraan geavanceerde 
biobrandstoffen moeten voldoen.

Or. en
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Amendement 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 
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.

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 
maatregelen ter beperking van 
broeikasgasemissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en moet nieuwe methoden ontwikkelen om 
deze effecten verder te minimaliseren, die 
tevens duurzaamheidscriteria moeten 
omvatten waaraan moet worden voldaan 
met het oog op de bevordering van 
geavanceerde biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 142
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en formulering van gedelegeerde 
handelingen zorgen voor een gelijktijdige, 
snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 

Schrappen
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Europees Parlement en de Raad.

Or. nl

Amendement 143
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
formulering van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor een gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement en 
de Raad.

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau en 
het niveau van belanghebbenden, met 
inbegrip van de desbetreffende 
industrietakken. De Commissie moet bij 
de voorbereiding en formulering van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor een 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Amendement 144
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op deskundigenniveau. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en formulering van gedelegeerde 
handelingen zorgen voor een gelijktijdige, 

(21) Voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn is het van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de nodige raadplegingen 
organiseert, ook op het niveau van 
deskundigen uit de hout- en 
landbouwsector. De Commissie moet bij 
de voorbereiding en formulering van 
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snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

gedelegeerde handelingen zorgen voor een 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

Amendement 145
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 7 bis wordt als volgt gewijzigd: 1. Artikel 7 bis wordt als volgt gewijzigd:

(-a) In lid 2 wordt punt a) vervangen 
door:
a) 6% per 31 december 2020. De lidstaten 
verlangen van de leveranciers dat zij met 
het oog op deze vermindering aan de 
volgende tussentijdse streefcijfers 
voldoen: 2 % per 31 december 2016 en 
4 % per 31 december 2018;

Or. en

Motivering

Aangezien de vrijwillige doelstellingen die in de bestaande richtlijn inzake brandstofkwaliteit 
zijn vastgesteld er niet werkelijk toe hebben geleid dat er minder koolstofintensieve 
brandstoffen op de markt worden aangeboden, wordt in dit amendement voorgesteld de 
tussentijdse 2 %- en 4 %-streefcijfers in de richtlijn inzake brandstofkwaliteit van 2014 en 
2017 uit te stellen tot respectievelijk 2016 en 2018, maar deze intussen wel verplicht te stellen 
voor brandstofleveranciers.

Amendement 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2 – laatste alinea (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 2 wordt na punt c) de volgende 
alinea ingevoegd:
"Met het oog op de naleving van het in 
Richtlijn 98/70/EG, artikel 7 bis, onder a) 
en b), bedoelde streefcijfer zorgen de 
lidstaten ervoor dat de gezamenlijke 
bijdragen van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere op land geteelde 
energiegewassen niet meer bedragen dan 
de energiehoeveelheid die overeenstemt 
met de maximumbijdrage als bepaald in 
artikel 3, lid 4, onder d), van Richtlijn 
2009/28/EG."

Or. en

Amendement 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2008/70/EG
Artikel 7 bis – lid 2 – laatste alinea (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 2 wordt na punt c) de volgende 
alinea ingevoegd:
"De lidstaten zorgen er, met het oog op de 
naleving van het in de eerste alinea 
bedoelde streefcijfer, voor dat de 
gezamenlijke bijdragen van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
worden geproduceerd uit granen en 
andere zetmeelrijke gewassen, suikers, 



AM\933726NL.doc 89/197 PE510.481v01-00

NL

oliegewassen of energiegewassen niet 
meer bedragen dan een 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
5 %, het geraamde aandeel ervan eind 
2011, van het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector in 2020."

Or. en

Amendement 148
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bis) het volgende lid 6 wordt ingevoerd: Schrappen
"6. De brandstofleveranciers brengen 
tegen 31 maart van elk jaar aan de door 
de lidstaten aangewezen autoriteit verslag 
uit over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
van energie, inclusief de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage V. De lidstaten 
rapporteren over deze gegevens aan de 
Commissie."

Or. en

Amendement 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bis) het volgende lid 6 wordt ingevoerd: Schrappen
"6. De brandstofleveranciers brengen 
tegen 31 maart van elk jaar aan de door 
de lidstaten aangewezen autoriteit verslag 
uit over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
van energie, inclusief de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage V. De lidstaten 
rapporteren over deze gegevens aan de 
Commissie."

Or. en

Amendement 150
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het volgende lid 6 wordt ingevoerd: Schrappen
De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid 
van energie, inclusief de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage V. De lidstaten 
rapporteren over deze gegevens aan de 
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Commissie.

Or. en

Motivering

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Amendement 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie, inclusief de geraamde emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage V. De 
lidstaten rapporteren over deze gegevens 
aan de Commissie.

6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie, inclusief de geraamde emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage V. De 
lidstaten rapporteren over deze gegevens 
aan de Commissie.

Bovendien zijn de brandstofleveranciers 
verplicht verslag uit te brengen aan de 
door de lidstaten aangewezen autoriteit 
over de geboekte vooruitgang voor het 
bereiken van het bindende streefcijfer van 
3 % binnen het 10 %-streefcijfer voor het
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het energieverbruik in het 
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vervoer in elke lidstaat tegen 2020. De 
leveranciers documenteren dat de 
biobrandstoffen worden geproduceerd uit 
de grondstoffen die worden genoemd in 
deel A van bijlage IX, alsmede vloeibare 
en gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong. De lidstaten 
rapporteren over deze gegevens aan de 
Commissie."

Or. en

Amendement 152
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De brandstofleveranciers brengen tegen 31 
maart van elk jaar aan de door de lidstaten 
aangewezen autoriteit verslag uit over de 
productietrajecten voor biobrandstoffen, de 
desbetreffende volumes en de 
broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus per eenheid van energie, 
inclusief de geraamde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage V. De 
lidstaten rapporteren over deze gegevens 
aan de Commissie.

De brandstofleveranciers brengen tegen 31 
maart van elk jaar aan de door de lidstaten 
aangewezen autoriteit, volgens regels die 
moeten worden vastgesteld ter 
voorkoming van administratieve 
belasting, verslag uit over de 
productietrajecten voor biobrandstoffen, de 
desbetreffende volumes en de 
broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus per eenheid van energie, 
inclusief de geraamde emissies ten gevolge 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage V. De 
lidstaten rapporteren over deze gegevens 
aan de Commissie.

Or. fr

Amendement 153
Bendt Bendtsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – onder a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie, inclusief de geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen 
in het landgebruik overeenkomstig 
bijlage V. De lidstaten rapporteren over 
deze gegevens aan de Commissie.

6. De brandstofleveranciers brengen tegen 
31 maart van elk jaar aan de door de 
lidstaten aangewezen autoriteit verslag uit 
over de productietrajecten voor 
biobrandstoffen, de desbetreffende 
volumes en de broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus per eenheid van 
energie. De lidstaten rapporteren over deze 
gegevens aan de Commissie.

Or. da

Amendement 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 5 wordt de eerste alinea 
vervangen door het volgende:

Schrappen

"5. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
in het bijzonder met betrekking tot:"

Or. en

Amendement 155
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Ongeacht of de grondstoffen op of 
buiten het grondgebied van de Unie 
werden verbouwd, wordt energie uit 
biobrandstoffen alleen in aanmerking 
genomen voor de doeleinden bedoeld in 
artikel 7 bis indien deze voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van de leden 2 tot 
en met 6 ter van dit artikel.
De energiehoeveelheid van 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen alsook 
uit non-food cellulosemateriaal of 
lignocellulosisch materiaal anders dan 
afvalstoffen of residuen die in 
aanmerking worden genomen in het 
kader van artikel 7 bis, mag niet meer 
bedragen dan de energiehoeveelheid die 
wordt genoemd in artikel 3, lid 1, tweede 
alinea, van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen."

Or. en

Amendement 156
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 1 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en

Motivering

Een samenhangende duurzaamheidsregelgeving vereist dat biobrandstoffen zijn onderworpen 
aan dezelfde duurzaamheidscriteria als conventionele biobrandstoffen. Met het oog op de 
geloofwaardigheid van de duurzaamheidsregelingen zijn stringente, voor alle biobrandstoffen 
geldende controles nodig. Als gevolg van het voorstel van de Commissie zouden met name 
biobrandstoffen worden bevorderd die worden geproduceerd uit niet-duurzame grondstoffen. 
De uitzonderingen wat betreft de duurzaamheidseisen voor bepaalde afvalstoffen en 
reststoffen zouden ertoe leiden dat bijvoorbeeld biodiesel uit afvalstoffen van palmolie zou 
kunnen worden gesubsidieerd, zelfs als de palmolie zou worden geproduceerd in gebieden 
met illegaal gekapte regenwouden. Hetzelfde geldt voor gebruikte spijsolie die op niet-
duurzame wijze is geproduceerd. In deze gevallen zouden gebieden met een rijke 
biodiversiteit, regenwouden, moerassen en veengebieden geen enkele bescherming genieten.

Amendement 157
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "2. Om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen, moet 
de broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

2. "2. Om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen, moet 
de broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
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broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 7 
quinquies, lid 1.

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 7 
quinquies, lid 1.

Bovendien wordt de 
broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van de in deel A van bijlage V 
vermelde biobrandstoffen overeenkomstig 
artikel 7, quinquies, lid 1, alleen berekend 
voor een hoeveelheid die overeenkomt met 
ten hoogste 5 % van de totale hoeveelheid 
energie van de brandstofplas. Boven de 
5 % wordt de broeikasgasemissiereductie 
voor dergelijke biobrandstoffen geacht 
gelijk te zijn aan de gemiddelde 
broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus van fossiele brandstoffen.
Voor biobrandstoffen die worden 
geproduceerd uit de in deel A van bijlage 
IX bij Richtlijn 2009/28/EG vermelde 
grondstoffen wordt de 
broeikasgasemissiereductie berekend 
overeenkomstig artikel 7 quinquies, lid 1, 
en wordt de bijdrage hiervan aan de 
gemiddelde broeikasgasintensiteit van de 
brandstofplas berekend door deze met vier 
te vermenigvuldigen.
Voor biobrandstoffen geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX bij Richtlijn 
2009/28/EG vermelde grondstoffen wordt 
de broeikasgasemissiereductie berekend 
overeenkomstig artikel 7 quinquies, lid 1, 
en wordt de bijdrage hiervan aan de 
gemiddelde broeikasgasintensiteit van de 
brandstofplas berekend door deze met 
twee te vermenigvuldigen.
Voor hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt de 
broeikasgasemissiereductie berekend 
overeenkomstig artikel 7 quinquies, lid 1, 
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en wordt de bijdrage hiervan aan de 
gemiddelde broeikasgasintensiteit van de 
brandstofplas berekend door deze met vier 
te vermenigvuldigen.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de richtlijn inzake hernieuwbare energie en de richtlijn inzake 
brandstofkwaliteit - met inbegrip van eventuele beleidsreacties inzake ILUC - moeten 
coherent en op elkaar afgestemd zijn. Daarom moet het voordeel van de lagere 
broeikasgasemissies van “conventionele” biobrandstoffen voor het bereiken van de beoogde 
emissiereductie van 6 % in aanmerking worden genomen tot slechts 5 % van hun aandeel in 
de brandstofplas en moet het voordeel van biobrandstoffen van de tweede generatie worden 
vermenigvuldigd met 4 en met 2.

Amendement 158
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden 
in aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

De som van de directe en indirecte 
broeikasgasemissies ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking wordt 
genomen, bedraagt minstens 60 % en mag 
niet groter zijn dan 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Motivering

Drempels voor emissiereducties uitgedrukt in relatieve termen (%), zoals de Commissie deze 
voorstelt, bieden investeerders onvoldoende garantie, daar de referentie in de loop van de tijd 
kan veranderen. Daarentegen biedt het vaststellen van een absolute maximumwaarde voor 
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emissies – zoals in dit amendement wordt voorgesteld – meer zekerheid voor het soort 
investeringen waar de industrie zich mogelijk op zou willen richten. De hier gegeven waarde 
van 42 gCO2eq/MJ, komt overeen met een emissiereductie van ca. 50 % ten opzichte van de 
huidige referentie.

Amendement 159
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die op dat moment 
operationeel zijn. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. en

Amendement 160
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 50% bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
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in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. fr

Motivering

De invoering van een minimumdrempel van 60% is te hoog en zal onderzoek en investeringen 
in innovatieve manieren voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen ontmoedigen, 
waardoor het industrialisatiepotentieel wordt afgezwakt en dus ook de doelstelling om de 
marktpenetratie van geavanceerde biobrandstoffen te bevorderen. 

Amendement 161
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

Om voor de doeleinden bedoeld in lid 1 in 
aanmerking te komen moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60% bedragen. Een installatie is 
"operationeel" wanneer de fysieke 
productie van biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2014. Een installatie is "operationeel"
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

Om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking te komen, moet de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
in installaties die operationeel worden na 
1 juli 2018. Een installatie is "operationeel" 
wanneer de fysieke productie van 
biobrandstoffen plaatsvindt.

Or. ro

Amendement 163
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % 
vanaf 1 januari 2018.

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
mag om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de som 
van de directe en indirecte 
broeikasgasemissies ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet meer dan 54 gCO2eq/MJ 
bedragen tot en met 31 december 2016 en 
42 gCO2eq/MJ vanaf 1 januari 2017 Een 
installatie is "operationeel" als de fysieke 
productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Daarentegen biedt het vaststellen van een absolute maximumwaarde voor emissies – zoals in 
dit amendement wordt voorgesteld – meer zekerheid voor het soort investeringen waar de 
industrie zich mogelijk op zou willen richten. De hier gebruikte waarden van 54 en 42 
gCO2eq/MJ komen min of meer overeen met 35 % en 50 % emissiereductie. Er is geen enkele 
reden om de vereiste van 50 % voor 2017 een jaar uit te stellen zoals de Commissie voorstelt.

Amendement 165
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 31 
december 2013, moet om voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking te 
komen de broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen minstens 45 % bedragen 
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31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

tot en met 31 december 2017 en minstens 
60 % vanaf 1 januari 2018.

Or. en

Amendement 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria en 
geografische grenzen om te bepalen welke 
graslanden vallen onder punt c) van de 
eerste alinea."

Or. en

Amendement 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 ter – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

"De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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met betrekking tot de criteria en 
geografische grenzen om te bepalen welke 
graslanden vallen onder punt c) van de 
eerste alinea."

Or. en

Amendement 168
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid 4 bis wordt 
ingevoegd:
"4. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa afkomstig uit landen of 
gebieden waar de emissies ten gevolge van 
veranderingen in het landgebruik meer 
dan 35 % bedragen van de emissies ten 
gevolge van fossiele brandstoffen (30 g 
CO2eq/MJ), berekend voor het hele land 
of gebied overeenkomstig punt 7 van deel 
C van bijlage IV, worden niet in 
aanmerking genomen voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden."

Or. en

Amendement 169
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

(b ter ) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
die voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking worden genomen, mogen 
alleen worden geproduceerd uit 
afvalstoffen als door onafhankelijke 
derden is bevestigd dat deze voldoen aan 
de in Richtlijn 2008/98/EG beschreven 
afvalhiërarchie, namelijk preventie, 
voorbereiding voor hergebruik en 
recycling vóór energieterugwinning.

Or. en

Amendement 170
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die voor de in lid 1, onder a), b) 
en c), bedoelde doeleinden in aanmerking 
worden genomen, mogen alleen worden 
geproduceerd uit grondstoffen die zijn 
verkregen uit afval als door 
onafhankelijke derden is gecontroleerd en 
gecertificeerd dat deze voldoen aan de in 
artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG 
genoemde afvalhiërarchie, namelijk 
preventie, voorbereiding voor hergebruik 
en recycling vóór energieterugwinning.
Te dien einde krijgt de Commissie de 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
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overeenkomstig artikel 25 ter tot 
vaststelling van de voorschriften voor 
controle en certificering door 
onafhankelijke derden. Deze 
voorschriften worden uiterlijk op [1 
januari 2016] vastgesteld.

Or. en

Motivering

Afvalstoffen moeten worden onderworpen aan de afvalhiërarchie in artikel 4 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen - preventie, voorbereiding voor hergebruik en recycling voordat 
een afvalstof voor energieterugwinning kan worden gebruikt - en aan onafhankelijke 
controles en certificering om fraude te voorkomen.

Amendement 171
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd: 
“5 bis Grondstoffen gebruikt voor de 
productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa mogen niet in 
aanmerking worden genomen voor de in 
artikel 7 bis, lid 2, onder a), b) en c) 
bedoelde doeleinden wanneer het gebruik 
van het onder de leden 4 en 5 vallende 
land in het productiejaar van de 
grondstoffen aanzienlijk is veranderd.

Or. en

Motivering

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
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considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Amendement 172
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
"5 bis Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden, dienen te zijn gemaakt uit 
grondstoffen geproduceerd aan de hand 
van duurzame landbeheerspraktijken die 
de koolstofvoorraad van de ecosystemen 
in stand houden of verhogen, de 
biodiversiteit vrijwaren, de 
bodemvruchtbaarheid en de organische 
koolstof in de bodem beschermen, 
bodemerosie voorkomen, instandhouding 
van de waterbronnen bevorderen en 
minimale gevolgen hebben voor de 
beschikbaarheid van water, de kwaliteit 
ervan, en de nutriënten- en 
mineralenbalans."

Or. en

Amendement 173
Datum indiening
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 3 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In paragaaf 7 wordt de eerste zin 
van de tweede subparagraaf als volgt 
gewijzigd: 
"De Commissie brengt om de twee jaar 
aan het Europese Parlement en aan de 
Raad verslag uit over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof voor 
de sociale duurzaamheid in de 
Gemeenschap en derde landen, over de 
bijdrage van de biobrandstofproductie 
aan de afname van het EU tekort aan 
plantaardige eiwitten en over de gevolgen 
van het biobrandstofbeleid van de 
Gemeenschap voor de beschikbaarheid 
van levensmiddelen tegen een betaalbare 
prijs, met name voor de bevolking in de 
ontwikkelingslanden, en voor verdere 
ontwikkelingskwesties.

Or. nl

Amendement 174
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus van biobrandstoffen worden 
met het oog op de toepassing van artikel 7 
bis en artikel 7 ter, lid 2, als volgt 
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berekend:
(a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage IV, 
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 en indien de geraamde emissies 
van indirecte verandering in het 
landgebruik gelijk zijn aan nul 
overeenkomstig deel B van bijlage V, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 
vastgestelde methode, wordt gebruikt 
onder toevoeging van de ramingen voor 
emissies door indirecte veranderingen in 
het landgebruik zoals uiteengezet in 
bijlage V;

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, onder toevoeging van de 
ramingen voor de emissies door indirecte 
verandering in het landgebruik zoals 
uiteengezet in bijlage V."

Or. en

Motivering

Aanpassing van de berekeningsmethode om rekening te kunnen houden met de ILUC-
ramingen overeenkomstig de voorgestelde nieuwe bijlage V van de richtlijn inzake 
brandstofkwaliteit.

Amendement 175
Sabine Wils
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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 broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus van biobrandstoffen worden 
met het oog op de toepassing van artikel 7 
bis en artikel 7 ter, lid 2, als volgt 
berekend:
a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage IV, 
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; de waarden van de emissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in 
het landgebruik zoals vastgesteld in 
bijlage V worden aan die 
standaardwaarde toegevoegd;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in deel C van bijlage 
IV vastgestelde methode, wordt gebruikt; 
de waarden van de emissies als gevolg van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik zoals vastgesteld in bijlage V 
worden aan die werkelijke waarde 
toegevoegd; of
c) een waarde, berekend als de som van de 
factoren van de formule in punt 1 van 
deel C van bijlage IV wordt gebruikt, 
waarbij gedesaggregeerde 
standaardwaarden in bijlage V, deel D of 
E kunnen worden gebruikt voor een 
aantal factoren, en de werkelijke 
waarden, berekend volgens de methode 
van bijlage IV, deel C, voor alle andere 
factoren, met uitzondering van de eiluc-
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waarde, waarvoor de in bijlage V 
vermelde waarden worden gebruikt."

Or. en

Amendement 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de correctie van de geraamde 
typische en standaardwaarden van bijlage 
IV, delen B en E.

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Giles Chichester

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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 

Schrappen
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cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal."

Or. ro

Amendement 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 180
Gaston Franco
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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

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.

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 
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, mits zij onderzoek en 
ontwikkeling van innovatieve 
technologieën in de lidstaten bevorderen 
en rekening houden met de vereiste 
verbetering van de voorzieningszekerheid
van dieselbrandstoffen.

Or. fr

Motivering

De gedelegeerde handelingen kunnen worden gerechtvaardigd met het oog op aanpassing 
van bijlage V aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Om geen onzekerheid te 
scheppen waardoor investeringen zouden worden ontmoedigd, moet echter worden benadrukt 
dat de beoogde maatregelen in ieder geval als doel hebben O&O in de lidstaten te bevorderen 
en aan de behoeften van de markt te voldoen.

Amendement 181
António Fernando Correia de Campos



PE510.481v01-00 114/197 AM\933726NL.doc

NL

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

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.

De Commissie brengt voor 31 december 
2014 en daarna om de twee jaar, verslag 
uit over de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang betreffende 
de beoordeling van de waarden voor de 
indirecte verandering in het landgebruik 
per gewasgroep; Het verslag dient, waar 
van toepassing, vergezeld te gaan van een 
voorstel voor de aanpassing van bijlage 
VIII aan het beste wetenschappelijke 
bewijsmateriaal dat beschikbaar is, voor 
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 
van toepassing, van extra waarden 
wanneer nieuwe grondstoffen voor 
biobrandstoffen op de markt komen, en 
voor de vaststelling van factoren voor 
grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal."

Or. en

Amendement 182
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies– lid 1 – letter a)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verzekerd dat broeikasgasemissies door indirecte veranderingen 
in het landgebruik in aanmerking worden genomen als moet worden vastgesteld of al dan niet 
is voldaan aan de criteria inzake broeikasgasreducties van Richtlijn 98/70/EG.

Amendement 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

"7. "7. 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 IV, inclusief door 
de toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen en 
door wijziging van de in deel C 
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neergelegde methoden."

Or. en

Amendement 184
Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

"7. "7. 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 IV, inclusief door 
de toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen en 
door wijziging van de in deel C 
neergelegde methoden."

Or. en

Amendement 185
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 10 bis 

De Commissie doet eveneens, wanneer 
van toepassing, een voorstel voor 
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage IV, inclusief door 
de toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen en 
door wijziging van de in deel C 
neergelegde methoden."

aanpassing van bijlage IV aan het beste 
wetenschappelijke bewijsmateriaal dat 
beschikbaar is, inclusief door de 
toevoeging van waarden voor nieuwe 
productietrajecten voor biobrandstoffen 
voor dezelfde of andere grondstoffen en 
door wijziging van de in deel C 
neergelegde methoden."

Or. en

Amendement 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In artikel 10 wordt lid 1 vervangen door 
het volgende:

Schrappen

"1. 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 de in de bijlagen I, II en 
III bedoelde toegestane 
analysemethoden."

Or. en

Amendement 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het volgende artikel 10 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 10 bis
Uitoefening van de delegatie
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.
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.
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, 
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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 zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van deze 
termijn de Commissie heeft medegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan die periode met twee 
maanden worden verlengd."

Or. en

Amendement 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 5, 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.

Or. en

Amendement 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis (nieuw) – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 5, 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.

Or. en

Amendement 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis (nieuw) – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, lid 5, artikel 8 bis, 
lid 3, en artikel 10, lid 1, treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
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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."

de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van deze termijn de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij geen bezwaar zullen 
maken. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad kan die periode met 
twee maanden worden verlengd."

Or. en

Amendement 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Artikel 11, lid 4, wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Amendement 192
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Artikel 2, onder k), wordt als volgt 
gewijzigd:
k) "steunregeling" houdt in een 
instrument, regeling of mechanisme, 
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toegepast door een lidstaat of een groep 
lidstaten, dat/die het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen bevordert door 
de productiekosten van de energievorm te 
verlagen, de verkoopprijs te verhogen of 
het volume aangekochte energie te 
vergroten door een verplichting tot het 
gebruik van hernieuwbare energie of op 
een andere wijze; dit omvat, maar blijft 
niet beperkt tot, investeringssteun, 
belastingvrijstelling of -verlaging, 
terugbetaling van belasting, 
steunregelingen voor verplichting tot 
gebruik van hernieuwbare energie, met 
inbegrip van regelingen betreffende 
groencertificaten en directe prijssteun met 
betalingen voor de teruglevering van 
energie naar het net en premiebetalingen. 
De steunregelingen mogen niet leiden tot 
verstoringen op de grondstoffenmarkten 
van andere industriële sectoren die van 
oudsher gebruikmaken van dezelfde 
grondstof.

Or. fr

Amendement 193
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1a. Punt (o bis) is toegevoegd aan Artikel 
2:
"(o bis). Geavanceerde biobrandstoffen. 
biologisch materiaal waarvan het 
desbetreffende alternatieve gebruik 
verbonden is met omvangrijke emissies 
van methaan en lachgas zonder dat 
hiermee bruikbare energie wordt 
opgewekt overeenkomstig de definitie in 
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bijlage IX. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen teneinde deze definitie aan 
te passen aan de wetenschappelijke en 
technische ontwikkeling."

Or. sv

Motivering

Om de markt te stimuleren geavanceerde biobrandstoffen te ontwikkelen.

Amendement 194
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"o bis) Geavanceerde biobrandstoffen zijn 
biobrandstoffen die in het algemeen 
worden geproduceerd uit niet voor 
voedsel- of voederdoeleinden bestemde 
grondstoffen zoals afvalstoffen en 
residuen (d.w.z. tarwestro, gemeentelijk 
afval), niet-voedselgewassen (d.w.z. 
grassen, miscanthus) en algen. De meeste 
technologieën bevinden zich in een 
experimenteel stadium of zijn in 
ontwikkeling."

Or. en

Amendement 195
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter b



PE510.481v01-00 124/197 AM\933726NL.doc

NL

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 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)."

Or. en

Amendement 196
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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)."
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Or. en

Motivering

Elke lidstaat zou zelf moeten kunnen beslissen in welke sector van de economie maatregelen 
genomen moeten worden om het in de richtlijn hernieuwbare energie (RED) vastgestelde 
algemene streefcijfer te behalen.

Amendement 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 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)."

Or. en

Amendement 198
Gaston Franco

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

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).

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 plantaardige olie en 
ethanol verkregen uit suiker, granen of
andere zetmeelrijke gewassen niet meer 
bedragen dan de energiehoeveelheid die 
overeenstemt met de maximumbijdrage als 
uiteengezet in artikel 3, lid 4, onder d).

Or. fr

Motivering

Biobrandstoffen oefenen een hefboomeffect uit op innovatie in de biotechnologie en 
plantaardige chemie. O&O moet dus worden aangemoedigd in alle sectoren met groot 
potentieel, met inbegrip van die van de gistingsindustrie.

Amendement 199
Sabine Wils

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

"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)."

"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, alsmede uit non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal anders dan afval of residuen,
niet meer bedragen dan de 
energiehoeveelheid die overeenstemt met 
de maximumbijdrage als uiteengezet in 
artikel 3, lid 4, onder d)."
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Or. en

Amendement 200
Marita Ulvskog

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

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).

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 
oliegewassen niet meer bedragen dan 4% 
van de 10% als vastgesteld bij artikel 3, 
lid 4, onder d).

Or. sv

Motivering

Als de gewassen waarop het plafond van toepassing is afnemen, wordt het plafond verlaagd.

Amendement 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

"In het kader van het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer mag de 
gezamenlijke bijdragen van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 

"In het kader van het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer mag de 
gezamenlijke bijdragen van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
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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)."

geproduceerd uit granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere op land 
verbouwde energiegewassen niet meer 
bedragen dan de energiehoeveelheid die 
overeenstemt met de maximumbijdrage als 
uiteengezet in artikel 3, lid 4, onder d)."

Or. en

Amendement 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

"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)."

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

Or. en

Motivering

De beperking van biobrandstoffen uit voedselgewassen en energiegewassen kan alleen 
effectief zijn als deze biobrandstoffen worden meegeteld voor de streefcijfers van zowel 
Richtlijn 2009/28/EG als Richtlijn 98/70/EG. Met deze beperking moet worden voorkomen 
dat de negatieve effecten als gevolg van het conflict tussen brandstof en voedsel, door de 
streefcijfers en subsidies van de EU worden verergerd.

Amendement 203
Fiona Hall
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aan lid 1 wordt de volgende derde 
alinea toegevoegd:
Uiterlijk 31 december 2014 stelt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen regels vast voor de 
vrijstelling van de bepalingen van artikel 
3, lid 4, onder d), voor biobrandstoffen 
geproduceerd uit specifieke graan- en 
andere zetmeelhoudende gewassen, 
suikers en oliegewassen waarvoor tijdens 
het productieproces als compensatie voor 
de ILUC-factoren voldoende ILUC-
matigingsmaatregelen zijn getroffen. Deze 
matigingsmaatregelen kunnen ook het 
gebruik van bijproducten en productie-
efficiëntie omvatten, mits wordt voldaan 
aan de in artikel 17, lid 2, van deze 
richtlijn vastgestelde criteria."

Or. en

Motivering

Uit voedselgewassen geproduceerde biobrandstoffen van de eerste generatie kunnen hun 
ILUC-emissies verminderen en voldoen aan de in Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde drempels 
voor broeikasgasemissies door matigingsmaatregelen te treffen, zoals het gebruik van 
bijproducten. De Commissie moet regels vaststellen voor de vrijstelling van dergelijke 
duurzame biobrandstoffen.

Amendement 204
Kent Johansson

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



PE510.481v01-00 130/197 AM\933726NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aan lid 1 wordt de volgende derde 
alinea toegevoegd:
Uiterlijk 31 december 2014 stelt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen regels vast voor de 
vrijstelling van de bepalingen van artikel 
3, lid 4, voor biobrandstoffen 
geproduceerd uit graan- en andere 
zetmeelhoudende gewassen, suikers en 
oliegewassen waarvoor ILUC-
matigingsmaatregelen zijn getroffen, 
zoals het gebruik van bijproducten, 
verhoging van de opbrengst, productie-
efficiëntie en gewasproductie op verlaten 
land, mits wordt voldaan aan de in artikel 
17, lid 2 van deze richtlijn vastgestelde 
criteria."

Or. en

Motivering

Uit voedselgewassen geproduceerde biobrandstoffen van de eerste generatie kunnen hun 
ILUC-emissies verminderen en voldoen aan de in Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde drempels 
voor broeikasgasemissies door het treffen van matigingsmaatregelen, zoals het gebruik van 
bijproducten. De Commissie moet regels vaststellen voor de vrijstelling van dergelijke 
duurzame biobrandstoffen.

Amendement 205
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aan paragraaf 1 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Het aandeel geavanceerde 
biobrandstoffen zal in 2020 ten minste 3% 
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van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector bedragen."

Or. sv

Motivering

Om de markt een sterke stimulans te geven over te gaan op geavanceerde biobrandstoffen, 
stellen wij een vast doel om een duurzame strategie voor biobrandstoffen in Europa te 
bevorderen.

Amendement 206
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-i) na de eerste alinea worden de volgende 
alinea’s ingevoegd:
“Uiterlijk 2020 bestaat ten minste 3 % van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen.
Uiterlijk 2025 bestaat ten minste 5 % van
het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen.”

Or. da

Motivering

Invoegen na de eerste alinea als amendement op het eigen amendement van rapporteur Vidal-
Quadras op de door de Commissie voorgestelde tekst in artikel 2 - lid 2 - onder c - punt -i,

Amendement 207
Jens Rohde
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – sub -i (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) de eerste alinea wordt vervangen 
door:
"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 het aandeel energie uit hernieuwbare 
energiebronnen in benzine in 2020 
minstens 10 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in benzine in die 
lidstaat.

Or. en

Amendement 208
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) na de eerste alinea wordt de volgende 
alinea ingevoegd:
"Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen gebruikt in alle vormen 
van vervoer in 2020 minstens 2 % 
bedraagt van het eindverbruik van energie 
in het vervoer in die lidstaat.

Or. en
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Amendement 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) Na de eerste alinea wordt de volgende 
alinea ingevoegd:
"De bijdrage van geavanceerde 
biobrandstoffen moet in 2020 ten minste 
2 % van het eindverbruik van energie in 
het vervoer bedragen."

Or. en

Amendement 210
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) letter a) wordt vervangen door:
"a) indien de noemer gelijk is aan 80 % 
van het totale energieverbruik in het 
vervoer in 2010, wordt voor de toepassing 
van de in eerste alinea bedoelde 
doeleinden alleen rekening gehouden met 
benzine, diesel, in het vervoer over de weg 
of per spoor verbruikte biobrandstoffen en 
elektriciteit;

Or. en
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Amendement 211
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c- sub i
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) Onder punt b) worden de volgende 
zinnen toegevoegd:

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

"tevens wordt rekening gehouden met een 
energiehoeveelheid die overeenkomt met 
de door de lidstaten genomen energie-
efficiëntie- en 
energiebesparingsmaatregelen; dit punt 
laat het bepaalde in artikel 17, lid 1, 
onder a) en artikel 3, lid 4, onder d), 
onverlet;"

Or. en

Amendement 212
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c- sub i
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter b

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. en



AM\933726NL.doc 135/197 PE510.481v01-00

NL

Amendement 213
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) punt c) wordt vervangen door:
"c) voor het berekenen van de bijdrage 
van uit hernieuwbare bronnen 
geproduceerde energie en verbruikt in alle 
soorten elektrische voertuigen voor de 
toepassing van de punten a) en b), mogen 
de lidstaten kiezen voor het gemiddelde 
aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de Unie of het aandeel 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
in hun eigen land, gemeten twee jaar voor 
het betreffende jaar. Voor het berekenen 
van de elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen die verbruikt wordt door 
alle typen elektrische voertuigen, wordt dit 
verbruik geacht 5 keer de energie-inhoud 
te zijn van de input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen."

Or. en

Motivering

Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit door elektrische voertuigen in alle vervoerswijzen 
kan bijdragen aan een duurzamere vervoerssector. Elektrische voertuigen kunnen 
oplossingen bieden voor de uitdagingen in de vervoerssector, daar zij veel energie-efficiënter 
zijn dan voertuigen met verbrandingsmotoren. Tegelijkertijd kunnen elektrische voertuigen 
een belangrijke rol spelen in andere hernieuwbare energiesectoren wegens hun potentieel 
voor elektriciteitsopslag.

Amendement 214
Britta Thomsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub i bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG.
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) letter c) wordt vervangen door:
"c) Voor het berekenen van de 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen die verbruikt wordt door 
elektrische wegvoertuigen, wordt dit 
verbruik geacht 5 keer de energie-inhoud 
te zijn van de input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen."

Or. en

Amendement 215
Giles Chichester

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) de volgende letter d) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"d) "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. en
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Amendement 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub 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) "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. en

Amendement 217
Angelika Niebler

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

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 bedraagt

(i) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit de in 
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bijlage IX genoemde grondstoffen ten 
minste 2% van het eindenergieverbruik in 
de vervoersector in 2020, en
(ii) het aandeel van energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit 
voedingsgewassen ten minste 8% van het 
eindenergieverbruik.

Or. de

Motivering

 Door een limiet van 5% voor biobrandstoffen van de eerste generatie vast te stellen loopt 
men het risico dat de in Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde doelstelling van een aandeel van 
10% energie uit hernieuwbare bronnen in het eindenergieverbruik tot 2020 niet wordt 
behaald. Geavanceerde biobrandstoffen zijn nog in ontwikkeling en zullen in dit decennium 
niet marktrijp worden. Een aparte regeling met een aandeel van 2% is derhalve noodzakelijk.

Amendement 218
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen niet 
meer dan 7,5 %, het geraamde aandeel 
ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020. Het aandeel energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit granen 
en andere zetmeelhoudende gewassen en 
suikers is 8 % van het 
eindenergieverbruik van energie in 
benzine in 2020.

Or. en



AM\933726NL.doc 139/197 PE510.481v01-00

NL

Motivering

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC)
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Amendement 219
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen,
alsmede uit non-food cellulosemateriaal 
of lignocellulosisch materiaal anders dan 
afval of residuen, niet meer dan 4 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020."

Or. en

Amendement 220
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii)
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Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit plantaardige olie en ethanol verkregen 
uit suiker, granen of andere zetmeelrijke 
gewassen niet meer dan 5%, het geraamde 
aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

Or. fr

Motivering

O&O moet dus worden aangemoedigd in alle sectoren met groot potentieel, hetzij via het 
systeem van energie-inhoud, hetzij door substreefcijfers voor bijmenging vast te stellen die 
investeerders zicht en activiteiten bieden, naar gelang van de rijpheid van de sectoren.

Amendement 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit voedselgewassen en energiegewassen 
niet meer dan 5 %, het geraamde aandeel 
ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

Or. en
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Motivering

Om een einde te maken aan de concurrentie tussen voedsel en brandstof ten gevolge van het 
biobrandstofbeleid en de gevolgen ervan voor het gebruik van land en water te verminderen, 
moet de limiet van 5 % voor conventionele biobrandstoffen van toepassing zijn op niet alleen 
voedselgewassen maar ook op energiegewassen (of non-food-gewassen). Voor een effectieve 
beperking van het gebruik van op land geproduceerde biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
mogen aan de productie hiervan geen subsidies of financiële steun worden verstrekt boven het 
in dit voorstel opgenomen maximumpercentage.

Amendement 222
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers en oliegewassen niet 
meer dan 3 %, het geraamde aandeel ervan 
eind 2011, van het eindenergieverbruik in 
de vervoersector in 2020.

Or. en

Motivering

Het oorspronkelijk voorstel van de Commissie wil geen plafond opleggen aan biobrandstoffen 
van de eerste generatie voor 2020, en slaagt er niet in het juiste signaal te geven aan 
investeerders. Dit amendement wil daarentegen innovatie bevorderen en daarom het signaal 
geven dat op voedsel gebaseerde biobrandstoffen geleidelijk aan moeten worden vervangen 
door andere vervoersmaatregelen en door andere brandstoffen voor vervoer. Het gebruik van 
op voedsel gebaseerde biobrandstoffen moet daarom stapsgewijze worden verminderd van het 
huidige (2010) aandeel in de vervoerssector van 4,7 % tot 3 % in 2020.

Amendement 223
Kent Johansson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit oliegewassen niet meer dan 3 %, het 
geraamde aandeel ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

Or. en

Motivering

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Amendement 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – sub ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – 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 geavanceerde biobrandstoffen
niet minder dan 2 % van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
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meer dan 5 %, het geraamde aandeel 
ervan eind 2011, van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020.

2020.

Or. en

Amendement 225
Britta Thomsen

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

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 bedraagt het aandeel van 
energie uit biobrandstoffen geproduceerd 
uit granen en andere zetmeelrijke 
gewassen, suikers, oliegewassen en andere 
op land verbouwde energiegewassen niet 
meer dan 5 %, het geraamde aandeel ervan 
eind 2011, van het eindenergieverbruik in 
de vervoersector in 2020.

De energie uit biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa overschrijdt de in dit 
artikel vastgestelde bijdragen niet.

Or. en

Amendement 226
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter d
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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 bedraagt het 
aandeel van energie uit biobrandstoffen 
geproduceerd uit oliegewassen niet meer 
dan 4 % van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020.

Or. sv

Motivering

Hier laten we de vijfprocentsgrens voor ethanol vervallen.

Amendement 227
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) het volgende punt d bis) wordt 
toegevoegd:
"d bis) Het aandeel energie uit 
biobrandstoffen geproduceerd uit de in 
bijlage IX vermelde grondstoffen bedraagt 
ten minste 2,5 % van het eindverbruik van 
energie in het vervoer in 2020 en het 
aandeel energie uit biobrandstoffen 
geproduceerd uit gewassen bedraagt niet 
meer dan 7,5 % van het eindverbruik van 
energie in zowel diesel als benzine in 
2020."

Or. en
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Amendement 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) het volgende punt d bis) wordt 
toegevoegd:
"d bis) Het aandeel energie uit 
hernieuwbare energiebronnen wordt door 
de lidstaten in de jaren na 2020 ten minste 
op het niveau gehouden dat is vastgesteld 
in de eerste alinea."

Or. en

Amendement 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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) Voor het behalen van het in lid 4 
van dit artikel vastgestelde streefcijfer 
vermindert elke lidstaat het 
energiegebruik met ten minste 15 % ten 
opzichte van het energieverbruik in de 
wegvervoerssector in 2008.
Elke lidstaat publiceert uiterlijk één jaar 
na aanneming [één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
ramingsdocument met de maatregelen en 
acties om te voldoen aan dit lid, en doet de 
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Commissie dit document toekomen."

Or. en

Amendement 230
Sabine Wils

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) Vóór [één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] doet 
de Commissie aanbevelingen met 
betrekking tot de aanvullende 
maatregelen die de lidstaten kunnen 
nemen om energie-efficiëntie en 
energiebesparing in het vervoer te 
bevorderen en aan te moedigen. De 
aanbevelingen omvatten ramingen van de 
hoeveelheid energie die kan worden 
bespaard met de uitvoering van elk van
deze maatregelen. De hoeveelheid energie 
die overeenkomt met de door een lidstaat 
uitgevoerde maatregelen wordt in 
aanmerking genomen bij de onder b) 
genoemde berekening."

Or. en

Amendement 231
Kathleen Van Brempt

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



AM\933726NL.doc 147/197 PE510.481v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 232
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 4, lid 3, wordt na punt b) 
de volgende alinea toegevoegd:
"Elke lidstaat publiceert uiterlijk [één 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn] een ramingsdocument 
waarin de aanvullende maatregelen zijn 
opgenomen die hij voornemens is te 
nemen overeenkomstig artikel 3, lid 5, en 
doet de Commissie dit document 
toekomen."

Or. en
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Amendement 233
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In artikel 4, lid 3, wordt na punt b) 
de volgende alinea toegevoegd:
"Elke lidstaat publiceert uiterlijk [één 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn] een ramingsdocument 
waarin de stappen zijn opgenomen die hij 
van plan is te ondernemen om te voldoen 
aan de in artikel 3, lid 4 bis, laatste alinea, 
vermelde doelstelling, en doet de 
Commissie dit document toekomen."

Or. en

Amendement 234
Krišjānis Kariņš

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

Or. lv

Amendement 235
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

Or. da

Amendement 236
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het volgende punt e) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

Or. de

Motivering

Meervoudige tellingen zijn statistisch gezien lastig, omdat ze “virtuele”biobrandstoffen 
genereren en daarmee de 2020-klimaatdoelstellingen van de EU op de helling zetten. Het 
voorstel van de Commissie is voor het publiek misleidend wat de daadwerkelijke bijdrage van 
geavanceerde biobrandstoffen betreft, die slechts een kwart van de ogenschijnlijke 
hoeveelheid bedraagt. Meervoudige tellingen zouden dus leiden tot een toename van het 
gebruik van fossiele brandstoffen in de vervoersector van de EU.

Amendement 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

De bijdrage gemaakt door: Biobrandstoffen geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen leveren een bijdrage van 3 % 
aan het streefcijfer van 10% aandeel 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
in het energieverbruik in het vervoer in 
elke lidstaat in 2020.

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

In 2016 tonen de lidstaten aan de hand
van documenten aan dat 0,5 % van het 
streefcijfer van 10 % aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in het 
energieverbruik in het vervoer in elke 
lidstaat wordt behaald met 
biobrandstoffen geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen en uit hernieuwbare 
vloeibare en gasvormige brandstoffen van 
niet-biologische oorsprong.

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

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen deel A van bijlage IX te doen 
vallen.

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

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.
De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
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waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

Or. en

Amendement 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage gemaakt door: Vanaf 2018 wordt de bijdrage gemaakt 
door biobrandstoffen uit de in bijlage IX 
genoemde grondstoffen die aan de in 
overweging 7 vermelde 
duurzaamheidscriteria blijken te 
beantwoorden, geacht twee of vier keer 
hun energie-inhoud te zijn. Een 
voorafgaande wetenschappelijke 
beoordeling van hun werkelijke 
duurzaamheid wordt opgenomen in het 
verslag dat de Commissie overeenkomstig 
artikel 3 van dit voorstel tegen eind 2017
dient te publiceren.

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

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën in bijlage IX 
te doen vallen.

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

(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
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keer hun energie-inhoud te zijn.
De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage I 
gegeven lijst van grondstoffen. 

Or. en

Motivering

Het meermaals meetellen van geavanceerde biobrandstoffen zonder een voorafgaande 
beoordeling van hun waarde, dreigt een markt te bevorderen waarvan de duurzaamheid nog 
onzeker is. Daarom wordt de Commissie gevraagd om voor eind 2017 een specifieke analyse 
en beoordeling te maken van de waarde van geavanceerde biobrandstoffen opdat alleen die 
biobrandstoffen worden bevorderd die zorgen voor milieu- en sociale duurzaamheid, 
eerbiediging van de afvalhiërarchie en een zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpbronnen.

Amendement 239
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage gemaakt door: Uiterlijk 2020 wordt ten minste 4 % van 
het eindverbruik van energie in de 
vervoerssector behaald met het gebruik 
van elektrische voertuigen 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder c,) 
en met energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen 
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overeenkomstig bijlage XI.
(i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht vier keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de 
in deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee keer hun 
energie-inhoud te zijn;
(iii) hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn.
De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze onder de vorige alinea te doen 
vallen.

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen."

Or. en

Motivering

Meermaals meetellen betekent niet dat de in Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde streefcijfers 
daadwerkelijk worden behaald, daar de volumes die noodzakelijk zijn om aan de vraag te 
voldoen niet de facto worden geproduceerd, hetgeen dus kan leiden tot een verhoging van het 
gebruik van fossiele brandstoffen. 

Amendement 240
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 241
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 242
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Or. en

Motivering

Zoals is vermeld in artikel 1 van de richtlijn inzake hernieuwbare energie "wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor het bevorderen van energie uit hernieuwbare 
bronnen". Daarom is er geen enkele reden om deze richtlijn open te stellen voor brandstoffen 
die worden geproduceerd uit niet-hernieuwbare energiegrondstoffen van oorsprong.

Amendement 243
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 

Grondstoffen die doelbewust zijn 
gewijzigd om als afval te tellen vallen niet
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om ze binnen de categorieën (i) tot en met 
(iii) te doen vallen.

binnen de categorieën (i) tot en met (iii). 
De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
ontdekking van fraude passende actie 
wordt ondernomen.

Or. en

Amendement 244
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biobrandstoffen geproduceerd uit 
lignocellulosisch materiaal moeten ten 
minste 1% bedragen van het 
eindenergieverbruik in de vervoersector in 
2020;

Or. fr

Amendement 245
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biobrandstoffen geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen moeten ten minste 2% 
bedragen van het eindenergieverbruik in 
de vervoersector in 2020.

Or. fr
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Amendement 246
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2020 bestaat ten minste 2 % 
van het eindverbruik van energie in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 247
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad geharmoniseerde 
oplossingen voor ten aanzien van het 
probleem van fraude met dubbele telling 
die voortvloeit uit een onjuiste toepassing 
van de onder e) vastgestelde criteria

Or. fr

Amendement 248
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt iii)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen.

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. Bij deze herziening moet 
zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met de door ondernemingen 
overeenkomstig de huidige wetgeving 
gerealiseerde investeringen en met de 
noodzaak dat zij renderen. De Commissie 
krijgt de bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen.

Or. fr

Amendement 249
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen.

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen, mits zij 
onderzoek en ontwikkeling van 
innovatieve technologieën in de lidstaten 
bevorderen en rekening houden met de 
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vereiste verbetering van de 
voorzieningszekerheid van 
dieselbrandstoffen.

Or. fr

Amendement 250
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) het volgende punt e bis) wordt 
toegevoegd:
e bis) voor het berekenen van de bijdrage 
van elektriciteit verkregen uit 
hernieuwbare bronnen en verbruikt in 
alle soorten van spoorwegvervoer voor de 
onder a) en b) bedoelde doeleinden, 
mogen de lidstaten kiezen voor het 
gemiddelde aandeel elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in de Unie 
of voor het aandeel elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen in hun eigen land. 
Voor het berekenen van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die wordt 
verbruikt door alle vormen van 
spoorwegvervoer, wordt dit verbruik 
geacht 2,5 keer de energie-inhoud te zijn 
van de input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor de spoorwegsector moet 
gestimuleerd worden en de grotere energie-efficiëntie ervan weerspiegelen.
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Amendement 251
Sabine Wils

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. Vóór [één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] doet 
de Commissie aanbevelingen met 
betrekking tot de aanvullende 
maatregelen die de lidstaten kunnen 
nemen om energie-efficiëntie en 
energiebesparing in het vervoer te 
bevorderen en aan te moedigen. De 
aanbevelingen omvatten ramingen van de 
hoeveelheid energie die kan worden 
bespaard met de uitvoering van elk van 
deze maatregelen. De hoeveelheid energie 
die overeenkomt met de door een lidstaat 
uitgevoerde maatregelen wordt meegeteld 
bij de onder b) genoemde berekening."

Or. en

Amendement 252
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) de eerste alinea wordt vervangen 
door:
Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in alle 
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vormen van vervoer in 2020 minstens 10 
% bedraagt van het eindverbruik van
energie in het vervoer in die lidstaat en 
dat het aandeel energie uit hernieuwbare 
energiebronnen in benzine in 2020 
minstens 10 % van het eindverbruik van 
energie in benzine in die lidstaat bedraagt.

Or. en

Amendement 253
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 3 bis toegevoegd:
"3 bis. Elke lidstaat publiceert uiterlijk 
[één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
ramingsdocument waarin de aanvullende 
maatregelen zijn opgenomen die hij 
voornemens is te nemen overeenkomstig 
artikel 3, lid 4 bis. en doet de Commissie 
dit document toekomen."

Or. en

Amendement 254
Sabine Wils

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

(c ter) In artikel 4 wordt het volgende lid 3 
ter toegevoegd:
" 3 ter. Elke lidstaat publiceert uiterlijk 
[één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
ramingsdocument waarin de stappen zijn 
opgenomen die hij van plan is te zetten 
om te voldoen aan de in artikel 3, lid 4,
eerste alinea, vermelde streefcijfer, en 
doet de Commissie dit document 
toekomen."

Or. en

Amendement 255
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1 wordt vervangen door het 
volgende:
1. Ongeacht of de grondstoffen binnen of 
buiten het grondgebied van de Unie 
werden geteeld, wordt energie uit 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
alleen in aanmerking genomen voor de
onder a), b) en c) bedoelde doeleinden, 
indien deze voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van de leden 2 tot 
en met 6:
a) het meten van de graad van naleving 
van de vereisten van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale 
streefcijfers;
b) het meten van de naleving van de 
verplichtingen inzake hernieuwbare 
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energie;
c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.

Or. en

Motivering

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Amendement 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) aan het einde van lid 1 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De energie uit biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa geproduceerd uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen of 
energiegewassen, die voor de onder a), b) 
en c) bedoelde doeleinden in aanmerking 
wordt genomen, bedraagt niet meer dan 
5 %, het geraamde aandeel ervan eind 
2011, van het eindverbruik van energie in 
de vervoersector in 2020."

Or. en
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Amendement 257
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 258
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa, die voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking wordt 
genomen, bedraagt minstens 60 % voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
worden geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2018. Een
installatie is "operationeel" wanneer de 
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fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

Or. ro

Amendement 259
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 260
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa, die voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking wordt 

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

genomen, bedraagt minstens 50% voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
worden geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2014. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

Or. fr

Motivering

De invoering van een minimumdrempel van 60% is te hoog en zal onderzoek en investeringen 
in innovatieve manieren voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen ontmoedigen, 
waardoor het industrialisatiepotentieel wordt afgezwakt en dus ook de mogelijkheden voor 
vermindering van de klimaatverandering door het bijmengen van biobrandstoffen. 

Amendement 261
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De som van de directe en indirecte 
broeikasgasemissies ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, die voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking wordt genomen, 
bedraagt minstens 60 % mag niet groter 
zijn dan 42 gCO2eq/MJ.

Or. en
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Motivering

Drempels voor emissiereducties uitgedrukt in relatieve termen (%), zoals de Commissie deze 
voorstelt, bieden investeerders onvoldoende garantie, daar de referentie in de loop van de tijd 
kan veranderen. Daarentegen biedt het vaststellen van een absolute maximumwaarde voor 
emissies – zoals in dit amendement wordt voorgesteld – meer zekerheid voor het soort 
investeringen waar de industrie zich mogelijk op zou willen richten.

Amendement 262
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % 
vanaf 1 januari 2018.

Schrappen

Or. en

Amendement 263
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
mag om voor de in lid 1 bedoelde 



PE510.481v01-00 170/197 AM\933726NL.doc

NL

doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa minstens 35 % 
bedragen tot en met 31 december 2017 en 
minstens 50 % vanaf 1 januari 2018.

doeleinden in aanmerking te komen de som 
van de directe en indirecte 
broeikasgasemissies ten gevolge van het 
gebruik van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa niet groter zijn dan 54 
gCO2eq/MJ tot en met 31.12.16 en niet 
meer dan 42 gCO2eq/MJ vanaf 01.01.17.
Een installatie is "operationeel" wanneer 
de fysieke productie van biobrandstoffen 
plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Daarentegen biedt het vaststellen van een absolute maximumwaarde voor emissies – zoals in 
dit amendement wordt voorgesteld – meer zekerheid voor het soort investeringen waar de 
industrie zich mogelijk op zou willen richten. De hier gebruikte waarden van 54 en 42 
gCO2eq/MJ komen min of meer overeen met 35 % en 50 % emissiereductie. Er is geen enkele 
reden om de bestaande 2017-vereiste met één jaar uit te stellen zoals de Commissie voorstelt.

Amendement 264
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 31
december 2013, moet om voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden in aanmerking te 
komen de broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen minstens 45 % bedragen 
tot en met 31 december 2017 en minstens 
60 % vanaf 1 januari 2018.

Or. en
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Amendement 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2014, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 45 % vanaf 
1 januari 2018.

Or. ro

Amendement 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 268
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 4 bis wordt 
ingevoegd:
"4 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa afkomstig uit landen of 
gebieden waar de emissies ten gevolge van 
veranderingen in het landgebruik meer 
dan 35 % bedragen van de emissies ten 
gevolge van fossiele brandstoffen (30 g 
CO2eq/MJ), berekend voor het hele land 
of gebied overeenkomstig punt 7 van deel 
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C van bijlage V, worden niet in 
aanmerking genomen voor de in lid 1, 
onder a), b) en c) bedoelde doeleinden."

Or. en

Amendement 269
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die voor de in lid 1, onder a), b) 
en c), bedoelde doeleinden in aanmerking 
worden genomen, mogen alleen worden 
geproduceerd uit grondstoffen die zijn 
verkregen uit afval als door 
onafhankelijke derden is gecontroleerd en 
gecertificeerd dat deze voldoen aan de in 
artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG 
genoemde afvalhiërarchie, namelijk 
preventie, voorbereiding voor hergebruik 
en recycling vóór energieterugwinning.
Te dien einde krijgt de Commissie de 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 25 ter tot 
vaststelling van de voorschriften voor 
controle en certificering door 
onafhankelijke derden. Deze 
voorschriften worden uiterlijk op [1 
januari 2016] vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Afval moet worden onderworpen aan de afvalhiërarchie in artikel 4 van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen – preventie, voorbereiding voor hergebruik en recycling voordat afval voor 
energieterugwinning kan worden gebruikt – en aan onafhankelijke controles en certificering 
om fraude te voorkomen.

Amendement 270
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
"5 bis. Voor de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
gebruikte grondstoffen worden niet in 
aanmerking genomen voor de in lid 1, 
onder a), b) en c) bedoelde doeleinden 
wanneer het gebruik van het onder de 
leden 4 en 5 vallende land in het 
productiejaar van de grondstoffen 
aanzienlijk is veranderd.

Or. en

Motivering

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.
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Amendement 271
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
ingevoegd:
"5 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die voor de in lid 1, onder a), b) 
en c) bedoelde doeleinden in aanmerking 
worden genomen, mogen alleen worden 
geproduceerd uit afvalstoffen als door 
onafhankelijke derden is gecontroleerd en 
gecertificeerd dat deze voldoen aan de in 
Richtlijn 2008/98/EG genoemde 
afvalhiërarchie, namelijk preventie, 
voorbereiding voor hergebruik en 
recycling vóór terugwinning voor 
energiedoeleinden."

Or. en

Motivering

Afvalstoffen moeten worden onderworpen aan de afvalhiërarchie in artikel 4 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen - preventie, voorbereiding voor hergebruik en recycling voordat 
een afvalstof voor energieterugwinning kan worden gebruikt (d.w.z biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa). Bovendien moeten onafhankelijke controles van de naleving worden 
geëist.

Amendement 272
Kathleen Van Brempt

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

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

Or. en

Amendement 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) lid 6 wordt vervangen door:
"6. Biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die in aanmerking worden 
genomen voor de in lid 1, onder a), b) en 
c) bedoelde doeleinden en zijn 
geproduceerd uit in de Unie verbouwde 
landbouwgrondstoffen verkregen 
overeenkomstig de voorschriften en 
normen in de bepalingen waarnaar wordt 
verwezen in de gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en overeenkomstig de 
minimumnormen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie als bedoeld 
in Verordening nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009, voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria zoals vastgesteld in 
artikel 17, leden 3 en 5."

Or. en

Amendement 274
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
Directive 2009/28/EC
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In artikel 18 wordt het volgende lid 
3 bis ingevoegd:
"3 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 
verplichtingen en de maatregelen ter 
toetsing van de naleving van de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen, en met name voor 
ingevoerde biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, correct worden omgezet.
Hiertoe zal de Commissie
- ervoor zorgen dat in de toekomst alleen 
handelsovereenkomsten worden gesloten 
tussen de lidstaten en derde landen 
waarin bindende bepalingen inzake de 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn voorkomen;
- met name toezicht houden op de in derde 
landen verstrekte staatssteun en subsidies 
voor biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa en indien nodig procedures 
wegens oneerlijke tenuitvoerlegging 
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inleiden;
- de wederkerigheid van de maatregelen 
met betrekking tot biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa in de invoer- en 
uitvoerregelingen en in de 
douaneregelingen omzetten."

Or. de

Motivering

De Commissie moet ervoor zorgen dat de maatregelen ter toetsing van de naleving van de 
duurzaamheidscriteria correct worden omgezet en dat de bepalingen inzake de 
duurzaamheidscriteria in de handelsovereenkomsten worden opgenomen. Er moet controle 
worden verricht op de staatssteun en subsidies in derde landen om de concurrentie niet te 
verstoren en de productie in de EU niet in gevaar te brengen. Ook moet wederkerigheid
worden gewaarborgd in de invoer- en uitvoerregelingen en in de douaneregelingen.

Amendement 275
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Artikel 18, lid 4, eerste alinea, wordt 
als volgt gewijzigd:
4. De Gemeenschap sluit alleen bilaterale 
of multilaterale overeenkomsten met 
derde landen indien de daarin opgenomen 
bepalingen inzake de 
duurzaamheidscriteria in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn. 
Indien de Gemeenschap overeenkomsten 
heeft gesloten waarin bepalingen zijn 
opgenomen inzake aspecten die vallen 
onder de in artikel 17, leden 2 tot en met 
5, bedoelde duurzaamheidscriteria, kan de 
Commissie besluiten dat die 
overeenkomsten als bewijs mogen worden 
aangevoerd voor het feit dat de 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
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geproduceerd uit in die landen geteelde 
grondstoffen, voldoen aan die 
duurzaamheidscriteria. Bij het sluiten van 
die overeenkomsten wordt de nodige 
aandacht besteed aan de maatregelen 
voor de instandhouding van de gebieden 
die in kritieke situaties de beschermende 
functies van ecosystemen vervullen 
(bijvoorbeeld bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), de 
bescherming van bodem, water en lucht, 
indirecte veranderingen in landgebruik, 
herstel van achteruit gegaan land en voor 
het vermijden van overmatig 
waterverbruik in gebieden met 
waterschaarste, alsmede aan de in 
artikel 17, lid 7, tweede alinea, genoemde 
aspecten.

Or. de

Motivering

In bilaterale of multilatere overeenkomsten met derde landen moeten bepalingen inzake 
duurzaamheidscriteria overeenkomstig deze richtlijn zijn opgenomen. Alleen op die manier 
kan worden verzekerd dat de verplichtingen gelden voor met name ingevoerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.

Amendement 276
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De Commissie kan besluiten dat 
vrijwillige nationale of internationale 
systemen waarbij normen worden bepaald 
voor de productie van biomassaproducten, 
accurate gegevens bevatten met het oog op 
de toepassing van artikel 17, lid 2, of 
aantonen dat leveringen van 

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

vloeibare biomassa voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 
3 tot en met 5 bis, of dat geen 
grondstoffen doelbewust zijn gewijzigd om 
de levering of een deel ervan onder artikel 
3, lid 4, onder e), punt i) tot en met iii) te 
laten vallen. De Commissie kan besluiten 
dat deze systemen accurate gegevens 
bevatten over de maatregelen die zijn 
genomen voor de instandhouding van 
gebieden die in kritieke situaties dienst 
doen als basisecosysteem (bijvoorbeeld als 
het gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding), voor 
de bescherming van bodem, water en lucht, 
het herstel van aangetast land, het 
vermijden van overmatig watergebruik in 
gebieden waar water schaars is en over de 
in artikel 17, lid 7, tweede alinea, bedoelde 
elementen. Voor de toepassing van artikel 
17, lid 3, onder b), ii), kan de Commissie 
tevens gebieden voor de bescherming van 
zeldzame, kwetsbare of bedreigde 
ecosystemen of soorten erkennen die bij 
internationale overeenkomst zijn erkend of 
opgenomen zijn op lijsten van 
intergouvernementele organisaties of de 
International Union for the Conservation of 
Nature.

Or. en

Amendement 277
Sabine Wils

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:
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1. Met het oog op de toepassing van 
artikel 17, lid 2, wordt de 
broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa als volgt berekend:
a) indien een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage V, 
en indien de el-waarde voor deze 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa 
berekend overeenkomstig punt 7 van deel 
C van bijlage V, gelijk is aan of lager is 
dan nul, wordt die standaardwaarde 
gebruikt; de waarden van de emissies 
door indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage VIII 
worden aan de standaardwaarden 
toegevoegd;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 
vastgestelde methode, wordt gebruikt, 
onder toevoeging van de geraamde 
emissies door indirecte veranderingen in 
het landgebruik overeenkomstig Bijlage 
VIII; de waarden van de emissies door 
indirecte verandering in het landgebruik 
overeenkomstig bijlage VIII worden aan 
de werkelijke waarde toegevoegd;
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."

Or. en
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Amendement 278
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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 een standaardwaarde voor de 
broeikasgasemissiereductie met 
betrekking tot de productieketen is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage V, 
indien de el-waarde voor deze 
biobrandstoffen of vloeibare biomassa 
berekend overeenkomstig punt 7 van deel 
C van bijlage V, gelijk is aan of lager is 
dan nul en indien de geraamde emissies 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik gelijk zijn aan nul 
overeenkomstig deel B van bijlage VIII, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;
b) de werkelijke waarde, berekend 
overeenkomstig de in bijlage V, deel C, 
vastgestelde methode, wordt gebruikt 
onder toevoeging van de geraamde 
emissies door indirecte veranderingen in 
het landgebruik overeenkomstig Bijlage 
VIII;
c) een waarde, berekend als de som van de 
factoren van de formule in punt 1 van 
deel C van bijlage V, waarbij 
gedesaggregeerde standaardwaarden in 
bijlage V, deel D of E kunnen worden 
gebruikt voor een aantal factoren, en de 
werkelijke waarden, berekend volgens de 
methode van bijlage V, deel C, voor alle 
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andere factoren wordt gebruikt onder 
toevoeging van de geraamde emissies door 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik overeenkomstig bijlage VIII."

Or. en

Amendement 279
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verzekerd dat broeikasgasemissies door indirecte veranderingen 
in het landgebruik in aanmerking worden genomen bij de vaststelling of al dan niet is voldaan 
aan de criteria voor broeikasgasreductie van Richtlijn 2009/28/EG.

Amendement 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

"6. "De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang van bijlage VIII, 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 



AM\933726NL.doc 185/197 PE510.481v01-00

NL

materiaal.

Or. en

Amendement 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het
volgende:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 283
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 6 wordt vervangen door het 
volgende:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 286
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9



PE510.481v01-00 188/197 AM\933726NL.doc

NL

Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het volgende artikel 25 ter wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 25 ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
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 
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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 onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een gedelegeerde handeling, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
onder d), artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, 
onder c), derde alinea, en artikel 19, 
leden 5 tot en met 7, treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
heeft medegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan die 
periode met twee maanden worden 
verlengd."

Or. en
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Amendement 288
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 289
Catherine Trautmann

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

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

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 gevolgen voor 
ondernemingen uit de sector die reeds 
investeringen hebben gerealiseerd en een 
evaluatie van de doeltreffendheid van de 
stimuleringsmaatregelen voor de productie 
van biobrandstoffen met gebruikmaking 
van grondstoffen waarvoor geen land 
wordt gebruikt en grondstoffen die geen 
voedsel zijn overeenkomstig artikel 3, 
lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG.

Or. fr

Amendement 290
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de Raad een verslag in met een evaluatie, 
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.

- de bevordering van onderzoek en 
ontwikkeling van innovatieve 
technologieën in de lidstaten en het 
rekening houden met de vereiste 
verbetering van de voorzieningszekerheid 
van dieselbrandstoffen.
Wanneer passend gaat dit verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel, 
gebaseerd op de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, ter invoering 
van geraamde emissiefactoren met 
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 
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de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 291
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

met betrekking tot indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. fr

Amendement 292
Herbert Reul

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 

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Dit verslag moet een 
beoordeling bevatten van de gevolgen van 
de biobrandstofproductie voor de 
houtindustrie en de beschikbaarheid van 
hout. 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 
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die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. de

Amendement 293
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vóór 31 december 2018 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een analyse, 
gebaseerd op de best beschikbare, volgens 
wetenschappelijke methodes verkregen 
gegevens, over de doeltreffendheid van de 
bij deze richtlijn ingevoerde maatregelen 
voor de beperking van de 
broeikasgasemissies gerelateerd aan 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
ten gevolge van de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa.
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Or. en

Motivering

Wetenschappelijke gegevens die worden gebruikt als grondslag voor wetgeving moeten zijn 
verkregen met wetenschappelijke methodes en dus worden onderworpen aan collegiale 
toetsing. Indien ILUC-factoren moeten worden opgenomen in de duurzaamheidscriteria, en 
indien aldus een besluit wordt genomen over de markttoegang, moeten deze factoren worden 
bewezen. In dat geval is een grandfather-clausule noodzakelijk.

Amendement 294
Bendt Bendtsen

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 2016 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie, 
gebaseerd op de best beschikbare en meest 
recente wetenschappelijke gegevens, over 
de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen voor de 
beperking van de broeikasgasemissies 
gerelateerd aan indirecte veranderingen in 
het landgebruik ten gevolge van de 
productie van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa. Wanneer passend gaat dit 
verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel, gebaseerd op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, ter 
invoering van geraamde emissiefactoren 
met betrekking tot indirecte veranderingen 
in het landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria die vanaf 1 januari 
2021 moeten worden gebruikt, alsook van 
een evaluatie van de doeltreffendheid van 
de stimuleringsmaatregelen voor de 
productie van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt en grondstoffen 
die geen voedsel zijn overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder d), van 
Richtlijn 2009/28/EG.

Or. da
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