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BEKNOPTE MOTIVERING

I. Inleiding
Het bevorderen van biobrandstoffen is een van de cruciale elementen van het EU-beleid 
geweest op het gebied van energie en klimaatverandering. Hiervoor zijn uiteenlopende en 
doordachte redenen: biobrandstoffen leiden niet alleen tot meer duurzaamheid in het vervoer, 
maar ook tot meer zekerheid over de continuïteit van de energievoorziening en tot 
bevordering van economische ontwikkeling door het genereren van nieuwe 
inkomstenbronnen voor plattelandsgebieden.

De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling hiervan was de strijd tegen 
klimaatverandering. Tijdens de inspanningen van de EU om de broeikasgasemissies te 
verminderen vormde de transportsector een prioriteit, omdat hij verantwoordelijk is voor 20 
procent ervan, waarmee hij na de energiesector de op een na grootste producent van 
broeikasgasemissies is. Ofschoon biobrandstoffen niet de enige beschikbare manier zijn om 
deze sector geleidelijk van koolstof te ontdoen, vormen zij in de praktijk het belangrijkste 
instrument waarmee kan worden overgestapt van op fossiele brandstoffen gebaseerd vervoer 
naar vervoer gebaseerd op hernieuwbare energie, en het is de enige mogelijkheid wat betreft 
lucht- en zeetransporten.
Bovendien geven biobrandstoffen ons de kans om de afhankelijkheid van energie in de EU te 
verminderen, die ongeveer 50 procent bedraagt en naar verwachting zal toenemen, en om de 
ontwikkeling van de Europese landbouwsector te stimuleren.

Gelet op deze voordelen heeft de EU Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik 
van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer ("de 
biobrandstoffenrichtlijn") en Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen ("de richtlijn hernieuwbare energie") aangenomen, 
waardoor de investeringen in de productie van biobrandstoffen een nieuwe impuls hebben 
gekregen. In de biobrandstoffenrichtlijn was een niet-verplicht streefcijfer opgenomen om 
uiterlijk in 2010 het vervoer voor 5,75 % op basis van biobrandstoffen te laten verlopen. In de 
richtlijn hernieuwbare energie, waarbij de biobrandstoffenrichtlijn werd ingetrokken, werd 
een bindend streefcijfer opgenomen: het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in de 
transportsector moet uiterlijk in 2020 ten minste 10 % bedragen van het uiteindelijke 
energieverbruik in deze sector. Deze bepaling dient ter aanvulling van het verplicht 
streefcijfer als vastgelegd in Richtlijn 98/70/EG (“de richtlijn brandstofkwaliteit”), die een 
vermindering van 6 % vereist van de broeikasgasintensiteit van brandstoffen voor het 
wegvervoer en niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Niettemin hebben biobrandstoffen, net als elke andere energiebron, een aantal negatieve 
effecten. Ter erkenning van dit feit en om in te spelen op het vereiste in de richtlijn 
hernieuwbare energie, heeft de Commissie voorgesteld om laatstgenoemde en de richtlijn 
brandstofkwaliteit te wijzigen teneinde de effecten van indirecte veranderingen in het 
landgebruik (ILUC)1 op broeikasgasemissies te minimaliseren. 

                                               
1 Wanneer biobrandstoffen op bestaande landbouwgrond worden geproduceerd, blijft de vraag naar voedsel- en 
voedergewassen bestaan en dit kan ertoe leiden dat iemand elders meer voedsel- en voedergewassen gaat 
produceren. Dit kan veranderingen in het landgebruik (bijvoorbeeld verandering van bos in landbouwgrond) tot 
gevolg hebben, wat betekent dat een aanzienlijke hoeveelheid CO2-emissies in de atmosfeer terecht komt.
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II. Voornaamste punten die door de rapporteur te berde worden gebracht
De rapporteur erkent dat ILUC een verschijnsel is dat moet worden aangepakt, omdat de 
effecten ervan schadelijk zijn voor het milieu en het EU-beleid ondermijnen om CO2-emissies 
te verminderen. Niettemin is de rapporteur van mening dat de aangenomen maatregelen 
inzake biobrandstoffen gebaseerd moeten zijn op een evenwichtige aanpak die alle betrokken 
belangen in acht neemt. 

a) ILUC-factoren
De rapporteur is het eens met de Commissie dat de wetenschap rondom ILUC niet 
nauwkeurig is, omdat dit verschijnsel niet direct kan worden waargenomen of gemeten, en dat 
de geraamde emissies vanwege indirecte veranderingen in het landgebruik, ondanks een beter 
begrip en recente wetenschappelijke verbeteringen, gevoelig zijn voor de tekortkomingen en 
beperkingen van de modellen die worden gebruikt om op basis van emissies ten gevolge van 
ILUC een bepaalde waarde te geven aan de verschillende soorten gewassen. Derhalve is er 
niet genoeg wetenschappelijk bewijs voor handen om ILUC-factoren in EU-wetgeving op te 
nemen. 
Bovendien zorgen de ILUC-factoren voor aanzienlijke negatieve effecten. Aan de ene kant 
zou hierdoor een eind komen aan de EU-biodieselindustrie, waardoor, afgezien van de voor 
de hand liggende economische gevolgen, niet kan worden opgetreden tegen de voortdurende 
toename in Europa binnen de vloot van het dieselgebruik, en het onmogelijk zou worden om 
te voldoen aan de doelstellingen van de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn 
brandstofkwaliteit. Aan de andere kant ontstaat er onzekerheid binnen de industriesector 
vanwege de constante verandering van deze waarden, waardoor investeringen in elke vorm 
van conventionele biobrandstoffen uitblijven, en tevens de productie van ethanol wordt 
beperkt. 

Zodoende is de rapporteur, in tegenstelling tot het voorstel van de Commissie, van mening dat 
er in de richtlijn op geen enkele manier naar de ILUC-factor moet worden verwezen, zelfs 
niet voor een meldingsverplichting. 

b) 5 %-limiet voor conventionele biobrandstoffen
Deze maatregel zou een belangrijke wijziging inhouden van wetgeving die tot een stabiel en 
voorspelbaar regelgevingskader heeft geleid, en waarvan de laatste mijlpaal, de richtlijn 
hernieuwbare energie, in 2009 is goedgekeurd. De 5 %-limiet zou nadelig zijn voor diegenen 
die zich hebben gericht op de richtlijn hernieuwbare energie en erop rekenden dat 
biobrandstoffen de enige technologisch haalbare brandstof zouden zijn, waarmee de lidstaten 
aan de voor 2020 vastgestelde streefcijfers zouden kunnen voldoen. Aangezien het cijfer van 
5 % verband houdt met het gemiddelde productieniveau binnen de EU, zijn er verschillende 
lidstaten, zoals Duitsland, Spanje en Frankrijk, waarin het huidige quotum conventionele 
biobrandstoffen hoger ligt dan 5 %, en zij zullen hierdoor derhalve zwaarder worden getroffen 
dan anderen.

Bovendien zouden, indien er een limiet zou worden gesteld aan biobrandstoffen die 
commercieel verkrijgbaar zijn, het 10 %-streefcijfer voor hernieuwbare energie en het 6 %-
streefcijfer voor vermindering van de broeikasgasemissies niet meer kunnen worden gehaald, 
omdat met de andere alternatieven, waaronder geavanceerde biobrandstoffen, op dit moment 
het verschil niet kan worden overbrugd. 
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Op basis van al deze redenen, en in acht genomen dat biobrandstoffen in vergelijking met 
fossiele brandstoffen gemiddeld nog steeds tot emissievermindering leiden, stelt de rapporteur 
een meer constructieve aanpak voor, die bestaat uit vaststelling van een substreefcijfer voor 
geavanceerde biobrandstoffen. Dit substreefcijfer zou leiden tot een stijging van de productie 
van geavanceerde biobrandstoffen en derhalve tot een besparing van de CO2-emissies, en zou 
een duidelijk signaal afgeven ter ondersteuning van een geleidelijke overgang van 
conventionele naar geavanceerde biobrandstoffen voor zover de technologische vooruitgang 
dit toelaat, terwijl de schadelijke effecten voor de Europese industrie zouden worden 
geminimaliseerd.
De rapporteur is ook van mening dat het voorstel van de Commissie de mitigatiemaatregelen 
van ILUC over het hoofd ziet, zoals de productie op ongebruikt of aangetast land, 
prestatieverhoging van de opbrengst en de productie van co-producten (met name proteïne 
voor diervoer, waar Europa een tekort aan heeft). Grondstoffen waarmee kan worden 
aangetoond dat het risico op ILUC kan worden verkleind of voorkomen, dienen te worden 
gestimuleerd. 
Tenslotte is de rapporteur het eens met de Commissie om de duurzaamheidscriteria aan te 
scherpen voor biobrandstoffen die in nieuwe installaties worden geproduceerd door een 
besparing van 60 procent te eisen van de broeikasgasemissies voor installaties die na 1 juli 
2014 worden opgestart.

c) Meermaals meetellen
Het meermaals meetellen van biobrandstoffen van de tweede en derde generatie heeft als 
prijzenswaardige doel te waarborgen dat de lidstaten voldoen aan het 10 %-streefcijfer voor 
hernieuwbare energie, aangezien ze hen twee of vier keer zouden kunnen meetellen om zo het 
verschil met de 5 %-limiet te kunnen overbruggen. Indien er geen limiet wordt toegepast en er 
een substreefcijfer voor geavanceerde biobrandstoffen wordt vastgesteld, is het niet meer 
nodig meermaals te tellen.

Bovendien is meermaals meetellen uiteindelijk contraproductief, omdat hierdoor minder 
geavanceerde biobrandstoffen worden gebruikt. Indien een biobrandstof tweemaal of viermaal 
wordt meegeteld voor het quotum, dan wordt er twee of vier keer minder van gebruikt, en het 
verschil wordt dan door fossiele brandstoffen aangevuld. Tevens zal er dan minder in de 
productiecapaciteit worden geïnvesteerd, omdat het daadwerkelijke marktaandeel tussen de 
twee en vier keer lager zal komen te liggen. 

Om het ILUC-verschijnsel te verminderen laten we in feite ons 10 %-streefcijfer voor 
hernieuwbare energie binnen het energieverbruik voor transport vallen.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 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 kunnen 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.

Or. en

Amendement 2
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, 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 verplichte streefcijfers voor 
geavanceerde biobrandstoffen geeft een 
duidelijk signaal af om deze op EU-
niveau te ondersteunen. In deze context 
mogen in het post-2020 beleidskader voor 
duurzame energie met name geavanceerde 
biobrandstoffen met geraamde beperkte
indirecte veranderingen in het landgebruik 
en grote totale broeikasgasemissiereductie 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de overgang naar geavanceerde (9) Om de overgang naar geavanceerde 



PE508.012v01-00 8/30 PA\931281NL.doc

NL

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.

biobrandstoffen voor te bereiden en de 
totale effecten van indirecte veranderingen 
in landgebruik in de periode tot 2020 te 
minimaliseren is het passend om verplichte 
streefcijfers vast te stellen voor 
geavanceerde biobrandstoffen op basis 
van een termijn die voorspelbaarheid en 
stabiliteit voor investeerders mogelijk 
maakt.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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verwachtingen van de exploitanten van 
dergelijke installaties.

Or. en

Amendement 5
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) Uit de effectenbeoordeling van de 
Commissie is gebleken dat de geraamde 
emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik ondanks 
een beter begrip en recente 
wetenschappelijke verbeteringen gevoelig 
zijn voor de tekortkomingen en 
beperkingen van de modellen die worden 
gebruikt om op basis van emissies ten 
gevolge van ILUC een bepaalde waarde te 
geven aan de verschillende soorten 
gewassen. De cijfers zijn derhalve niet 
betrouwbaar genoeg om als onderdeel in 
wetgeving te worden opgenomen.

Or. en

Amendement 6
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 

(12) De Commissie moet regelmatig de 
lijst van beschikbare geavanceerde 
biobrandstoffen als vastgelegd in bijlage 
IX herzien om rekening te houden met de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang.
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moet de Commissie de mogelijkheid 
overwegen van een herziening van de 
voorgestelde gewasgroepspecifieke 
emissiefactoren voor indirecte 
veranderingen in het landgebruik en van 
de invoering van nog meer 
gedesaggregeerde factoren, inclusief extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen.

Or. en

Amendement 7
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 een maatregel voor 
de matiging van de effecten van indirecte 
veranderingen in het landgebruik. Andere 
mitigatiemaatregelen van ILUC, zoals het 
gebruik van co-producten, verhoging van 
de opbrengst, productie-efficiëntie en 
gewasproductie op verlaten of ongebruikt 
land, moeten door de Commissie worden 
beoordeeld met als doel opneming in de 
richtlijnen in de vorm een bonus, zoals al 
is opgenomen 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 is verkregen uit 
herstelde aangetaste grond.

Or. en
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Amendement 8
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 
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.

(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 
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 9
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 

(19) Om Richtlijn 2009/28/EG te kunnen 
aanpassen aan de technische en 



PE508.012v01-00 12/30 PA\931281NL.doc

NL

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.

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 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 10
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.
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Or. en

Amendement 11
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
“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.”

Or. en

Amendement 12

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) in lid 1 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en

Motivering

Geavanceerde biobrandstoffen dienen te worden onderworpen aan dezelfde 
duurzaamheidscriteria als conventionele biobrandstoffen. De uitzonderingen wat betreft de 
duurzaamheidsvoorschriften voor bepaalde afvalstoffen en reststoffen zouden ertoe leiden dat 
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bijvoorbeeld biodiesel uit afvalstoffen van palmolie zou kunnen worden gesubsidieerd, ook als 
de palmolie op een niet-duurzame wijze zou zijn geproduceerd.

Amendement 13
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 
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 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 8 bis wordt 
ingevoegd:
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“8 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
10 bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen betreffende de vaststelling van 
gedetailleerde definities, waaronder 
technische specificaties, nodig voor de in 
punt 9 van deel C van bijlage IV 
opgenomen categorieën.”

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter c ter (nieuw)
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het volgende lid 8 ter wordt 
ingevoegd:
“8 ter. Uiterlijk 31 december 2015 dient 
de Commissie een wetgevingsvoorstel in 
ter opneming van aanvullende 
maatregelen voor de vermindering van 
ILUC, zoals het gebruik van co-
producten, verhoging van de opbrengst, 
productie-efficiëntie en gewasproductie op 
verlaten landbouwgrond, middels een 
bonus vergelijkbaar met die voor 
biomassa die is verkregen uit grond onder 
de in bijlage IV, deel C, punt 8 bedoelde 
voorwaarden.”

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – lid 2
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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, 
leden 5, 7 en 8 bis, 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 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – 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, 
leden 5, 7 en 8 bis, 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
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Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 10 bis – 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 
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. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5, 7 en 8 bis, 
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. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Letter o bis (nieuw) wordt ingevoegd 
in artikel 2:
“(o) bis “geavanceerde biobrandstoffen” 
zijn biobrandstoffen die worden 
geproduceerd uit grondstoffen die geen 
directe concurrentie vormen voor voedsel-
en voedergewassen. Een niet-volledige 
lijst van geavanceerde biobrandstoffen is 
opgesteld in bijlage IX. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 25 ter 
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter aanpassing van deze lijst aan 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen.”

Or. en

Amendement 20
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 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – letter -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 2 % van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
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geavanceerde biobrandstoffen. 
Uiterlijk 2025 bestaat ten minste 4 % van 
het eindenergieverbruik in de 
vervoerssector uit energie verkregen uit 
geavanceerde biobrandstoffen.”

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt 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

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter c – punt ii
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 3 – alinea 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het volgende punt d) wordt 
toegevoegd:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 24
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

"(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;
(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 25
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) in lid 1 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en
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Motivering

Geavanceerde biobrandstoffen dienen te worden onderworpen aan dezelfde 
duurzaamheidscriteria als conventionele biobrandstoffen. De uitzonderingen wat betreft de 
duurzaamheidsbepalingen voor bepaalde afvalstoffen en reststoffen zouden ertoe leiden dat 
bijvoorbeeld biodiesel uit afvalstoffen van palmolie zou kunnen worden gesubsidieerd, ook als 
de palmolie op een niet-duurzame wijze zou zijn geproduceerd.

Amendement 26
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:

(c) lid 6 wordt geschrapt.

“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 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter e bis (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
“8 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
25 ter gedelegeerde handelingen vast te 
stellen betreffende de vaststelling van 
gedetailleerde definities, waaronder 
technische specificaties, nodig voor de in 
punt 9 van deel C van bijlage V 
opgenomen categorieën.”

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 – letter e ter (nieuw)
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 19 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het volgende lid wordt ingevoegd:
“8 ter. Uiterlijk 31 december 2015 dient 
de Commissie een wetgevingsvoorstel in 
ter opneming van aanvullende 
maatregelen voor de vermindering van 
ILUC, zoals het gebruik van co-
producten, verhoging van de opbrengst, 
productie-efficiëntie en gewasproductie op 
verlaten landbouwgrond, middels een 
bonus vergelijkbaar met die voor 
biomassa die is verkregen uit grond onder 
de in bijlage V, deel C, punt 8 bedoelde 
voorwaarden.”

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9
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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 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 2, onder o) bis, 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5, 7, en 8, 
wordt verwezen, wordt verleend voor een 
onbepaalde periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
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Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 2, onder o) bis, 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5, 7, en 8, 
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 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

5. Een gedelegeerde handeling, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 2, onder o) bis, 
artikel 5, lid 5, artikel 17, lid 3, onder c), 
derde alinea, en artikel 19, leden 5, 7 en 8, 
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 
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bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 33
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 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.

Or. en
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Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I Schrappen

Or. en

Amendement 35
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 – CSA) × 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 
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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 andere 
biovloeistof per landeenheid per jaar).”
(b) de punten 8 en 9 worden geschrapt.

Or. en

Amendement 36
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 
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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 
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 37
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 3
Richtlijn 2009/28/EG
Bijlage IX (nieuw)
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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 en 
palmtrossen.

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

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

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

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

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

Deel B. Grondstoffen waarvan de bijdrage 
tot het behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht vier 
keer hun energie-inhoud te zijn
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(a) Afgewerkte bak- en braadolie. (o) 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 
bijproducten1.

(p) 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 
bijproducten2.

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

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

Or. en

                                               
1 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
2 PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.


