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Amendement 295
Fiona Hall

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 de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis, 
voor het opstellen van 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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.

De Commissie moet verder nauwkeurig en 
transparant onderzoek laten uitvoeren 
met het oog op het kwantificeren van
indirecte veranderingen in het landgebruik
en voor 1 juli 2014 verslag uitbrengen van 
haar bevindingen. Het verslag dient ook
vergezeld te gaan van een 
wetgevingsvoorstel om voor 31 december 
2015 geraamde emissiefactoren met 
betrekking tot indirecte veranderingen in 
het landgebruik op te nemen in de 
passende duurzaamheidscriteria van 
Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG.

Or. en

Amendement 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

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 duurzaamheidscriteria voor 
het stimuleren van biobrandstoffen met 
gebruikmaking van grondstoffen waarvoor 
geen land wordt gebruikt overeenkomstig 
artikel 3, lid 4, onder (d), van Richtlijn 
2009/28/EG.

Or. en

Motivering

Het monitoringverslag van de EG dat klaar moet zijn voor eind 2017, moet de 
doeltreffendheid van de ingevoerde nieuwe maatregel, waaronder de ILUC-factor, 
beoordelen, en verduidelijken van welke geavanceerde biobrandstoffen duidelijk is 
aangetoond dat zij voldoen aan de duurzaamheidscriteria en dat zij gestimuleerd kunnen 
worden als alternatieven voor conventionele biobrandstoffen. Daarnaast is er behoefte aan 
een overzicht van de biologische hulpmiddelen in de hele EU.

Amendement 298
Jens Rohde



PE510.730v01-00 6/59 AM\935798NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I
Richtlijn 98/70/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I Schrappen

Or. en

Amendement 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I
Richtlijn 98/70/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I Schrappen

Or. en

Amendement 300
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

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

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

Amendement 302
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage IV – Deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 303
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de broeikasgasemissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik bij het bepalen of de criteria voor de 
reductie van broeikasgassen van Richtlijn 98/70/EG worden nageleefd.

Amendement 304
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt 19 bis wordt 
ingevoegd:
"19 bis. Emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik, eiluc, zijn beschreven in 
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bijlage V."

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de broeikasgasemissies ten 
gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik bij het bepalen of de criteria voor de 
reductie van broeikasgassen van Richtlijn 98/70/EG worden nageleefd.

Amendement 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 306
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 307
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 308
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V − Deel A
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Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Amendement

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Non-food energiegewassen 15

Or. en

Motivering

Non-food energiegewassen kunnen bijdragen aan ILUC indien ze verbouwd worden op land 
dat voordien werd gebruikt voor de productie van voedsel. De effectbeoordeling (blz. 26) legt 
de geraamde gemiddelde ILUC-emissies voor deze andere grondstoffen waarvoor land wordt 
gebruikt, vast op 15 gCO2/MJ.

Amendement 309
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Amendement

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Andere op land verbouwde 
energiegewassen

15

Or. en

Amendement 310
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Amendement

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal

15

Or. en

Motivering

Non-food cellulosemateriaal en lignocellulosisch materiaal worden verbouwd op land en 
kunnen ook bijdragen tot ILUC als ze verbouwd worden op land dat voordien werd gebruikt 
voor de productie van voedsel. De effectbeoordeling van de Commissie legt de geraamde 
gemiddelde ILUC-emissies voor deze andere grondstoffen waarvoor land wordt gebruikt, vast 
op 15 gCO2/MJ.

Amendement 311
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2
Richtlijn 98/70/EG
Bijlage V – Deel B – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) grondstoffen waarvan de productie niet
heeft plaatsgevonden op bouwland, land 
voor vaste gewassen14 of al dan niet 
onderhouden land uit enige andere IPCC-
categorie van landgebruik (bosland, 
grasland, wetland) dat voor de 
voedselproductie wordt gebruikt, zoals 
systemen van landbouw of bosbegrazing."

Or. en

Motivering

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

Amendement 312
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – Deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 313
Jens Rohde
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – Deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – Deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 315
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage V – Deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 316
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"i) de formule wordt vervangen door:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

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

Or. en

Amendement 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 318
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) punt 1 wordt vervangen door het 
volgende:
"1. Broeikasgasemissies ten gevolge van 
de productie en het gebruik van 
biobrandstoffen worden als volgt 
berekend:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
waarin:
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;
eec = emissies ten gevolge van de teelt of 
het ontginnen van grondstoffen;
edl = de op jaarbasis berekende emissies 
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van wijzigingen in koolstofvoorraden door 
directe veranderingen in landgebruik;
eiluc = de op jaarbasis berekende emissies 
van wijzigingen in koolstofvoorraden door 
indirecte veranderingen in landgebruik;
ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;
eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;
esca = emissiereductie door 
koolstofaccumulatie in de bodem als 
gevolg van beter landbouwbeheer;
eccs = emissiereductie door het afvangen 
en geologisch opslaan van koolstof;
eccr = emissiereductie door het afvangen 
en vervangen van koolstof; alsmede
eee = emissiereductie door extra 
elektriciteit door 
warmtekrachtkoppeling."

Or. en

Amendement 319
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de broeikasgasemissies door 
indirecte veranderingen in het landgebruik bij het vaststellen of de criteria voor de reductie 
van broeikasgassen van Richtlijn 2009/28/EG worden nageleefd.

Amendement 320
Fiona Hall



PE510.730v01-00 28/59 AM\935798NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt 19 bis wordt 
ingevoegd:
"19 bis. Emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik, eiluc, zijn beschreven in 
bijlage VIII."

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de broeikasgasemissies door 
indirecte veranderingen in het landgebruik bij het bepalen of de criteria voor de reductie van 
broeikasgassen van Richtlijn 2009/28/EG worden nageleefd.

Amendement 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 322
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 323
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

emissies ten 
gevolge van 
indirecte 
veranderingen in 
het landgebruik 
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(gCO2eq/MJ)
Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen

12

Suikers 13
Oliegewassen 55
Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen1. In een dergelijk geval moet 
een “emissiewaarde ten gevolge van 
directe verandering in het landgebruik 
(el)” worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7.”
__________________

1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 324
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage VIII (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen

12

Suikers 13
Oliegewassen 55
Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
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één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen1. In een dergelijk geval moet 
een “emissiewaarde ten gevolge van 
directe verandering in het landgebruik 
(el)” worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7.”
__________________

1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

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

Granen en 
andere 

12
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zetmeelrijke 
gewassen
Suikers 13
Oliegewassen 55
Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen1. In een dergelijk geval moet 
een “emissiewaarde ten gevolge van 
directe verandering in het landgebruik 
(el)” worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7.”
__________________

1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 326
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage VIII (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volgende bijlage VIII wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

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

Granen en 
andere 
zetmeelrijke 
gewassen

12

Suikers 13
Oliegewassen 55
Deel B. Biobrandstoffen waarvan de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht worden nul te zijn
Van biobrandstoffen die worden 
geproduceerd op basis van de volgende 
categorieën grondstoffen worden de 
geraamde emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik geacht nul te zijn:
(a) grondstoffen die niet zijn opgenomen 
in deel A van deze bijlage.
(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen1. In een dergelijk geval moet 
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een “emissiewaarde ten gevolge van 
directe verandering in het landgebruik 
(el)” worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7.”
__________________

1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 327
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Amendement

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Non-food cellulosemateriaal en 15
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lignocellulosisch materiaal

Or. en

Motivering

Non-food cellulosemateriaal en lignocellulosisch materiaal worden verbouwd op land en 
kunnen ook bijdragen tot ILUC als ze verbouwd worden op land dat voordien werd gebruikt 
voor de productie van voedsel. De effectbeoordeling van de Commissie legt de geraamde 
gemiddelde ILUC-emissies voor deze andere grondstoffen waarvoor land wordt gebruikt, vast 
op 15 gCO2/MJ.

Amendement 328
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Amendement

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55
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Andere op land verbouwde 
energiegewassen

15

Or. en

Amendement 329
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Amendement

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

Granen en andere zetmeelrijke 
gewassen 

12

Suikers 13

Oliegewassen 55

Non-food energiegewassen 15

Or. en
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Motivering

Non-food energiegewassen kunnen bijdragen aan ILUC indien ze verbouwd worden op land 
dat voordien werd gebruikt voor de productie van voedsel. De effectbeoordeling (blz. 26) legt 
de geraamde gemiddelde ILUC-emissies voor deze andere grondstoffen waarvoor land wordt 
gebruikt, vast op 15 gCO2/MJ.

Amendement 330
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) grondstoffen waarvan de productie 
heeft geleid tot directe veranderingen in 
het landgebruik, d.w.z. een verandering in 
één van de volgende IPCC-categorieën 
van landgebruik: bosland, grasland, 
wetland, bouwland, woongebieden of 
overig land, alsook bouwland voor vaste 
gewassen15. In een dergelijk geval moet 
een “emissiewaarde ten gevolge van 
directe verandering in het landgebruik 
(el)” worden berekend overeenkomstig 
bijlage V, deel C, punt 7.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 331
Angelika Niebler
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) Algen. (a) Algen.

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

(b) dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten1. 

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) Dierlijke mest.

(d) Stro. (d) Bagasse.

(e) Dierlijke mest. (e) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

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

(g) Talloliepek. (g) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(h) Ruwe glycerine. (h) Kolfspillen.
(i) Bagasse. (i) Ruwe glycerine.

(j) Draf van druiven en droesem. (j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen. (k) Vliezen.

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

(m) Kolfspillen. (m) Non-food cellulosemateriaal.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

(n) Notendoppen.

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

(o) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. (p) Stro.

(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten16.

(q) Talloliepek.

(c) Non-food cellulosemateriaal. (r) Afgewerkte bak- en braadolie.

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

__________________

__________________ 1 PB L 1/279 van 10.10.2002, blz. 1
16 PB L 273, van 10.10.2002, blz. 1.

Or. de

Motivering

Dubbeltellingen zijn statistisch gezien problematisch, omdat hierdoor 'virtuele' 
biobrandstoffen worden gecreëerd, waarmee de klimaatdoelstellingen voor 2020 van de EU 
ter discussie kunnen worden gesteld. Het voorstel van de Europese Commissie schept 
verwarring onder het publiek over de daadwerkelijke bijdrage van geavanceerde 
biobrandstoffen, die slechts 1/4 van het schijnbare volume bedraagt. Dubbeltellingen zouden 
als gevolg daarvan leiden tot een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in de 
Europese transportsector.

Amendement 332
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage wordt toegevoegd: (3) De volgende bijlage wordt toegevoegd:

"Bijlage IX "Bijlage IX

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

De volgende biobrandstoffen worden 
aangemerkt als geavanceerde 
biobrandstoffen:

(a) Algen. biologisch materiaal waarvan het 
desbetreffende alternatieve gebruik 
verbonden is met omvangrijke emissies 
van methaan en lachgas zonder dat 
hiermee bruikbare energie wordt 
opgewekt."

(b) De biomassafractie van gemengd, niet-
gescheiden ingezameld, huishoudelijk 
afval waarvoor de recyclingstreefcijfers
gelden overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
onder a), van Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een 
aantal richtlijnen.
(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.
(d) Stro.
(e) Dierlijke mest.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
(g) Talloliepek.
(h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse.
(j) Draf van druiven en droesem.
(k) Notendoppen.
(l) Vliezen.
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(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
Deel B. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
worden geacht twee keer hun energie-
inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten16.
(c) Non-food cellulosemateriaal.
(d) Lignocellulosisch materiaal met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer."
__________________
16 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Or. sv

Amendement 333
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deel A. Lijst van geavanceerde 
biobrandstoffen

De uit de volgende grondstoffen 
afkomstige biobrandstoffen worden als 
geavanceerde biobrandstoffen beschouwd
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Or. da

Amendement 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deel A. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in 
artikel 3, lid 4, genoemde streefcijfer 
geacht kunnen worden in 2018 twee tot 
vier keer hun energie-inhoud te zijn, na 
voorafgaande wetenschappelijke 
beoordeling van hun ecologische en 
maatschappelijke duurzaamheid en van 
de naleving van het hiërarchiebeginsel en 
het zo efficiënt mogelijk gebruik van
hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 335
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 336
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deel A. Grondstoffen die kunnen worden 
opgenomen in de subdoelstelling voor 
geavanceerde biobrandstoffen

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

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

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

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

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(g) Talloliepek. (g) Talloliepek en ruwe tallolie.
(h) Ruwe glycerine. (h) Ruwe glycerine.

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

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

(m) Kolfspillen. (m) Kolfspillen.

(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
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Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn

Deel B. Grondstoffen voor geavanceerde 
biobrandstoffen die kunnen bijdragen tot 
de restgroep

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

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

(c) Non-food cellulosemateriaal. (c) Non-food cellulosemateriaal.

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

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

d bis. Ruwe glycerine.
d ter. Hernieuwbare vloeibare en 
gasvormige brandstoffen van niet-
biologische oorsprong."

Or. en

Amendement 337
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 338
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel afval 
en residuen zoals ruwe glycerol, ruwe 
glycerine, geraffineerde vetzuren en 
soapstock.

(d) Stro. (d) Stro.

(e) Dierlijke mest. (e) Dierlijke mest.
(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(g) Talloliepek. (g) De biomassafractie van afval en 
residuen uit de bosbouw en aan de 
bosbouw gerelateerde sectoren zoals 
schors, takken, naalden, bladeren, zaagsel, 
houtkrullen/spaanders, zwarte residuloog, 
bruine residuloog, lignine, ruwe 
sulfaatzeep, talloliepek en ruwe tallolie.

(h) Ruwe glycerine. (h) De biomassafractie van afval en 
residuen uit de landbouw en aan de 
landbouw gerelateerde sectoren zoals 
bagasse, doppen, vliezen, druivendraf,
wijnmoer en kolfspillen.
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(i) Bagasse. (i) Afgewerkte bak- en braadolie.
(j) Draf van druiven en droesem. (j) Dierlijke vetten, ingedeeld als 

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

(k) Notendoppen. (k) Non-food cellulosemateriaal.

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

(m) Kolfspillen.

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

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.
(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I en II overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten.
(c) Non-food cellulosemateriaal.

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

Or. en

Motivering

Door grondstoffen meermaals te tellen wordt het oorspronkelijke streefdoel van 10% 
hernieuwbare energie in de vervoersector ondermijnd, aangezien het streefcijfer dan behaald 
kan worden met een kleiner aandeel aan biobrandstoffen, terwijl de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen nog steeds meer dan 90% bedraagt. Om veranderingen die afbreuk doen 
aan de originele klimaatdoelstellingen van de richtlijn te vermijden, mogen grondstoffen niet 
meermaals geteld worden.
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Amendement 339
Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IX Bijlage IX

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

Lijst van geavanceerde biobrandstoffen

De uit de volgende grondstoffen 
afkomstige biobrandstoffen worden als 
geavanceerde biobrandstoffen beschouwd

(a) Algen. (a) Algen.

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

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

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval.

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

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

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

(g) Talloliepek. (g) Talloliepek.

(h) Ruwe glycerine. (h) Ruwe glycerine.
(i) Bagasse. (i) Bagasse.

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

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

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

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

(o) Afgewerkte bak- en braadolie.

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. (p) Dierlijke vetten, ingedeeld als 
categorie I, II en III overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten1.

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

(q) Non-food cellulosemateriaal.

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

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

(s) Triglyceriden, vrije vetzuren en 
destillaten van vetten en oliën die niet aan 
de specificaties voldoen uit de 
oleochemische sector, de vervaardiging 
van biodiesel, het raffineren van 
plantaardige olie, de voedselverwerking 
en het smelten van dierlijk vet.
(t) Niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke vetten.
(u) Technische maïsolie.
(w) Afvalvet uit de visverwerkende sector.

Or. en

Amendement 340
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
                                               
1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
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Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval. 

(c) De biomassafractie van industrieel 
afval. 

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

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

(f) Ruwe glycerine.

(g) Talloliepek. (g) Draf van druiven en droesem.

(h) Ruwe glycerine. (h) Lignocellulosisch materiaal, met 
inbegrip van stro, bagasse, notendoppen, 
vliezen en kolfspillen.

(i) Bagasse. (i) Suikers gebruikt voor de productie van 
nieuwe moleculen (met uitzondering van 
ethanol)

(j) Draf van druiven en droesem. B. Grondstoffen waarvan de bijdragen tot 
het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht twee 
keer hun energie-inhoud te zijn

(k) Notendoppen. (a) Afgewerkte bak- en braadolie.

(l) Vliezen. (b) Dierlijke vetten, ingedeeld als categorie 
I en II overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1774/2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten16.
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(m) Kolfspillen.
(n) Schors, takken, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.
B. Grondstoffen waarvan de bijdragen tot 
het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht twee 
keer hun energie-inhoud te zijn
(a) Afgewerkte bak- en braadolie.

(b) Dierlijke vetten, ingedeeld als categorie 
I en II overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1774/2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten16.

(c) Non-food cellulosemateriaal.

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 341
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Algen. Schrappen

Or. en
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Amendement 342
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De biomassafractie van industrieel 
afval.

(b) De biologisch afbreekbare fractie van 
industrieel afval.

Or. en

Motivering

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

Amendement 343
Niki Tzavela

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IV (nieuw) – Deel A – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Biologische afbraak van afval en 
residuen door bacteriën

Or. en

Amendement 344
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX (nieuw) – Deel A – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Stro. Schrappen

Or. en

Motivering

Stro heeft waardevolle toepassingen, bv. in stallen en voor de verbetering van de 
bodemkwaliteit. Overeenkomstig het beginsel van stroomafwaarts gebruik, moet stro daarom 
niet gestimuleerd worden door het meermaals te tellen.

Amendement 345
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gebruik van palmolie en de bijproducten daarvan voor het opwekken van energie moet 
niet gestimuleerd worden, aangezien deze een hogere waarde hebben in andere sectoren. 
Effluenten van palmoliefabrieken en palmtrossen moeten daarom uit bijlage IX worden 
geschrapt.

Amendement 346
Eija-Riitta Korhola
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX (nieuw) – Deel A – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 347
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het gebruik van rechtstreeks uit bossen afkomstige bijproducten mag niet worden 
aangemoedigd wegens het ontbreken van duurzaamheidscriteria.
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Amendement 348
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) Micro-organismen.

Or. en

Amendement 349
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 350
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. da

Amendement 351
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 353
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. Schrappen

Or. de

Amendement 354
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Afgewerkte bak- en braadolie. Schrappen

Or. en

Motivering

Afgewerkte bak- en braadolie mag niet beschouwd worden als een geavanceerde 
biobrandstof; deze olie opnemen in de lijst zou fraude in de hand werken.

Amendement 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 356
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Non-food cellulosemateriaal. Schrappen

Or. en

Motivering

Wegens het ontbreken van duurzaamheidscriteria moet het gebruik van non-food 
cellulosemateriaal van de lijst in bijlage IX worden geschrapt zolang er toereikende 
milieuwaarborgen zijn opgelegd.

Amendement 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 358
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wegens het ontbreken van duurzaamheidscriteria moet het gebruik van lignocellulosisch 
materiaal van de lijst in bijlage IX worden geschrapt zolang er toereikende milieuwaarborgen 
zijn opgelegd.


