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BEKNOPTE MOTIVERING

In Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld dat de 
productie van energie uit hernieuwbare bronnen vaak van lokale of regionale kmo’s afhangt.
Het gebruik van hernieuwbare energie en biobrandstoffen in het vervoer heeft een 
aanzienlijke invloed op de regio’s van de Europese Unie, waarmee bij het opstellen van 
wetgeving rekening moet worden gehouden.

Uit onderzoek blijkt echter dat de productie van biobrandstoffen nadelige gevolgen heeft voor 
de prijzen van levensmiddelen en de klimaatverandering. Zogenaamde indirecte 
veranderingen in landgebruik kunnen tot aanzienlijke broeikasgasemissies leiden. Dit 
probleem is aangepakt door grenswaarden voor zogenaamde conventionele biobrandstoffen 
vast te leggen die levensmiddelen als grondstof gebruiken.

Hoewel het voorstel van de Commissie de productie van conventionele biobrandstof niet 
geheel uitsluit, dient nota te worden genomen van de belangrijke invloed die het voorstel op 
de sector zal hebben. De effectbeoordeling van de Commissie laat zien dat het voorstel van 
invloed zal zijn op de stabiliteit van financi le investeringen wanneer de grondstoffen voor 
conventionele biobrandstoffen beperkt worden. Het voorstel kan derhalve aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de bestaande sector biobrandstoffen en er dient rekening mee te 
worden gehouden dat de sector biobrandstoffen van de eerste generatie ook de 
biobrandstoffen van de tweede generatie produceert.

Een belangrijke doelstelling van de bevordering van hernieuwbare energie en biobrandstoffen 
is de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de regio’s. Het voorstel van de Commissie zal 
van invloed zijn op de levensvatbaarheid van plattelandsgebieden en de regio’s, aangezien het 
de teelt van energiegewassen beperkt. De zelfvoorzieningsgraad van Europa inzake eiwitten 
kan door het voorstel worden be๏nvloed, aangezien tal van biobrandstoffabrieken 
eiwithoudend voer als bijproduct hebben. Het ontwikkelen van een werkelijk nieuwe 
generatie van biobrandstoffen zal een vraag naar andere grondstoffen voor biobrandstoffen 
opleveren die van land- en bosbouwbedrijven afkomstig zijn, bijvoorbeeld naar stro en hout. 
Het gebruik van houtbiomassa als grondstof voor biobrandstof zal ook de zelfvoorziening van 
de regio’s inzake energie bevorderen. Eveneens dient rekening te worden gehouden met het 
aanzienlijk potentieel van afval en reststoffen uit de landbouw als grondstof voor biogas en 
biobrandstoffen. 

Aangezien het voorstel waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen voor de productie van 
biobrandstof en derhalve voor de regionale werkgelegenheid zal hebben, moet de Commissie 
nauwkeuriger dan voorheen de sociale en economische gevolgen van het voorstel zowel voor 
de sector zelf alsook voor plattelandsgebieden en andere regio’s onderzoeken.

Geavanceerde biobrandstoffen cre ren groei

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie bestaat het risico dat de streefcijfers voor 
vervoer van de richtlijn hernieuwbare energie niet worden bereikt, tenzij technische 
ontwikkelingen voor een aanzienlijke groei bij de invoering van geavanceerde 
biobrandstoffen zorgen. De Commissie regionale ontwikkeling is van mening dat de Europese 
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Unie op velerlei wijze in de productie van geavanceerde biobrandstoffen van de tweede 
generatie en eveneens in de bevordering van de vraag moet investeren, aangezien de EU haar 
ambitieuze streefdoelen voor het jaar 2020 voor biobrandstoffen in het vervoer niet zou 
moeten opgeven. In aanvulling op deze richtlijn dient voor de ontwikkeling van de productie 
van biobrandstoffen van de nieuwe generatie de gebruikmaking van de structuur- en 
onderzoeksfondsen van de EU te worden aangemoedigd. Er dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de geavanceerde productie van biobrandstoffen van de tweede 
generatie en de vraag sterker moeten worden bevorderd dan de Commissie voorstelt. De 
verandering van het voertuigpark en de infrastructuur van huidige productie-installaties zal 
niet van de ene dag op de andere plaatsvinden, maar vereist bijvoorbeeld maatregelen voor het 
aanpassen van apparaten zodat deze met brandstofmengsels kunnen werken die meer bio-
ethanol bevatten, alsook andere aanpassingsmaatregelen. 

Het voorstel van de Commissie ter ondersteuning van geavanceerde biobrandstoffen door hier 
een sterkere nadruk op te leggen, is prijzenswaardig, hoewel het bereiken van het streefdoel 
van 10% in relatief opzicht op zich niet het enige doel van de richtlijn kan zijn. De richtlijn 
moet meer geavanceerde biobrandstoffen van de tweede generatie en hun productie zoveel 
mogelijk aanmoedigen. Momenteel vereist het voorstel van de Commissie nog wijzigingen, 
zodat de richtlijn de sterkst mogelijke stimulansen biedt. De categorische en limitatieve 
opsomming van grondstoffen die meervoudig meetellen, zoals door de Commissie 
voorgesteld, is niet volkomen gerechtvaardigd, omdat het op dit moment nog niet mogelijk is 
om alle grondstoffen te identificeren die in de nabije toekomst zouden kunnen worden 
geëxploiteerd. Uit het oogpunt van regionale ontwikkeling is het absoluut van wezenlijk 
belang om in de productie van biobrandstoffen van de nieuwe generatie te investeren, omdat 
ervan wordt uitgegaan dat de ontwikkeling van de productie voor een aanzienlijk aantal 
nieuwe banen zal zorgen. 

Ten slotte onderstreept de Commissie regionale ontwikkeling het grote belang dat zij aan een 
langetermijnvisie in het beleid van de Unie hecht. De wetgeving van de EU moet voor een zo 
stabiel mogelijke werkomgeving zorgen en het beleid moet voorspelbaar zijn, zodat bedrijven 
in Europa durven te investeren en zo werkgelegenheid en economische groei scheppen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid om de volgende amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer weiland of landbouwland dat 
voordien bestemd was voor de productie 

(4) Wanneer weiland of landbouwland dat 
voordien bestemd was voor de productie 
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van voedingsmiddelen, diervoeder of 
vezels, wordt herbestemd voor de 
productie van biobrandstoffen, moet nog 
steeds worden voldaan aan de niet aan 
brandstoffen gerelateerde vraag, hetzij door 
intensifiëring van de huidige productie, 
hetzij door elders niet-landbouwland in 
productie te nemen. Wanneer dit laatste het 
geval is, is er sprake van indirecte 
verandering in het landgebruik en wanneer 
dit de conversie betreft van land dat veel 
koolstof vasthoudt, kan dit resulteren in 
aanzienlijke emissies van broeikasgassen. 
De Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG 
moeten daarom bepalingen bevatten om het 
aspect van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aan te pakken gezien het feit 
dat de huidige biobrandstoffen 
voornamelijk worden geproduceerd uit 
teelten die worden verbouwd op het 
bestaande landbouwareaal.

van voedingsmiddelen, diervoeder of 
vezels, wordt herbestemd voor de 
productie van biobrandstoffen, moet nog 
steeds worden voldaan aan de niet aan 
brandstoffen gerelateerde vraag, hetzij door 
intensifi ring van de huidige productie, 
hetzij door elders niet-landbouwland in 
productie te nemen. Wanneer dit laatste het 
geval is, is er sprake van indirecte 
verandering in het landgebruik en wanneer 
dit de conversie betreft van land dat veel 
koolstof vasthoudt, kan dit resulteren in 
aanzienlijke emissies van broeikasgassen. 
De Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG 
moeten daarom bepalingen bevatten om het 
aspect van indirecte veranderingen in het 
landgebruik aan te pakken gezien het feit 
dat de huidige biobrandstoffen 
voornamelijk worden geproduceerd uit 
teelten die worden verbouwd op het 
bestaande landbouwareaal. Ondanks 
recente wetenschappelijke ontwikkelingen 
bestaan er nog steeds veel onzekerheden 
omtrent de gevolgen van indirecte 
veranderingen in landgebruik. De 
geraamde uitstoot is nog steeds 
grotendeels afhankelijk van het gebruikte 
modelleringskader en de gemaakte 
aannamen, zodat het op grond van tot op 
heden onvolledige gegevens niet wenselijk 
is de bestaande productie van 
biobrandstoffen in de regio’s van de Unie 
te verminderen, waardoor het moeilijker 
wordt de in Richtlijn 2009/28/EG 
bepaalde streefcijfers te behalen.

Or. fi

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen zal er in de transportsector 
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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.

vraag naar hernieuwbare vloeibare 
brandstoffen bestaan. De 
broeikasgasemissiereducties door 
biobrandstoffen zijn nog steeds 
aanzienlijk in vergelijking met fossiele 
brandstoffen, zelfs wanneer de gevolgen 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik in aanmerking worden 
opgenomen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen, houtbiomassa en algen, 
leveren een grote 
broeikasgasemissiereductie op, met een 
laag risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten. 
Het is daarom passend een grotere 
productie van dergelijke geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen aangezien 
die momenteel niet in grote hoeveelheid 
commercieel beschikbaar zijn, deels ten 
gevolge van de concurrentie voor 
overheidssubsidies met gevestigde op 
voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologie n. Er moeten 
nieuwe stimulansen worden gecre erd door 
in het bij Richtlijn 2009/28/EG 
vastgestelde 10 %-streefcijfer voor 
biobrandstoffen een groter gewicht te 
geven aan geavanceerde boven 
conventionele biobrandstoffen. Deze 
richtlijn mag er echter niet toe leiden dat 
de daadwerkelijke totale hoeveelheid van 
in het vervoer gebruikte biobrandstoffen 
in 2020 minder dan geraamd is, zodat 
broeikasgasemissiereducties in het 
vervoer onder de ramingen blijven. Om 
ervoor te zorgen dat lidstaten zo flexibel 
mogelijk innovatieve en nieuwe 
grondstoffen kunnen ontwikkelen en hun 
gebruik in de productie van 
biobrandstoffen kunnen bevorderen, is 
het belangrijk in deze richtlijn algemene 
beginselen en bepalingen vast te stellen in 
plaats van een uitputtende lijst van 
grondstoffen voor biobrandstoffen van de 
tweede generatie te bieden. Dit zou de 
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lidstaten en derhalve ook de regio’s de 
mogelijkheid bieden om op basis van hun 
eigen sterke aspecten beslissingen over 
het gebruik van grondstoffen te nemen. In 
deze context mogen in het post-2020 
beleidskader voor duurzame energie 
uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en grote 
totale broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Or. fi

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het concurrentievermogen op lange 
termijn van de biogebaseerde industriële 
sectoren te waarborgen en overeenkomstig 
de mededeling van 2012 "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor 
Europa" en de Routekaart naar een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa, waarbij geïntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd, 
moeten versterkte initiatieven in het kader 
van Richtlijn 2009/28/EG zo worden 
opgezet dat de voorkeur wordt gegeven 
aan grondstoffen voor biomassa die geen 
grote economische waarde hebben voor 
andere toepassingen dan biobrandstoffen.

(7) Om het concurrentievermogen op lange 
termijn van en de zekerheid van 
investeringen in de biogebaseerde 
industri le sectoren te waarborgen en 
overeenkomstig de mededeling van 2012 
"Innovatie voor duurzame groei: een bio-
economie voor Europa" en de Routekaart 
naar een effici nt gebruik van hulpbronnen 
in Europa, waarbij ge๏ntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd, 
moeten versterkte initiatieven in het kader 
van Richtlijn 2009/28/EG zo worden 
opgezet dat ze op hulpbronneneffici nte 
wijze gebruikmaken van grondstoffen voor 
biomassa en hierin de voorkeur wordt 
gegeven aan biobrandstoffen van de 
tweede generatie. Het regionale beleid van 
de Unie en de structuurfondsen dienen 
een belangrijke rol in de bevordering van 
nieuwe en innovatieve biobrandstoffen te 
spelen.

Or. fi
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Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) In Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad is 
vastgesteld dat de productie van energie 
uit hernieuwbare bronnen vaak 
afhankelijk is van de bedrijvigheid van 
lokale en regionale kmo’s. De richtlijn 
benadrukt eveneens dat de lidstaten en de 
Commissie nationale en regionale 
ontwikkelingsmaatregelen op deze 
gebieden moeten steunen en het gebruik 
van de structuurfondsen op dit gebied 
moeten bevorderen. De structuurfondsen 
moeten in het bijzonder worden gebruikt 
ter bevordering van de productie van 
biobrandstoffen van de tweede generatie, 
zodat de in de richtlijn vastgestelde 
streefcijfers worden bereikt.

Or. fi

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) Bij de bevordering van de 
marktontwikkeling van hernieuwbare 
energiedragers en brandstoffen moet niet 
alleen rekening worden gehouden met 
hun invloed op het klimaat, maar ook op 
regionale en lokale 
ontwikkelingsmogelijkheden en 
werkgelegenheid. In het bijzonder de 
productie van biobrandstof van de nieuwe 
generatie schept een aanzienlijk aantal 
banen, met name in plattelandsgebieden. 
De zelfvoorziening en de continu๏teit van 
levering voor de regio’s op het gebied van 
energie zijn ook belangrijke doelstellingen 
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bij de bevordering van markten voor 
hernieuwbare energie en brandstoffen.

Or. fi

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De bij artikel 3, lid 4, onder d), 
vastgestelde 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.

Or. fi

Motivering

Het standpunt dat de wijziging van de richtlijn niet van invloed zal zijn op de verwachtingen 
van bestaande installaties en daarmee op de huidige exploitanten is zonder een uitvoerigere 
financi le en sociale effectbeoordeling niet volledig gerechtvaardigd. 

Amendement 7
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 

(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 
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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.

Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG. 
Biobrandstoffen die worden geproduceerd 
met grondstoffen die niet tot extra 
landgebruik leiden, zoals bijvoorbeeld 
afvalstoffen en reststoffen, moeten 
overeenkomstig een dergelijke 
methodologie een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen.

Or. fi

Motivering

Het is belangrijk om het woord "reststoffen" in de tekst in te voegen, omdat er nog steeds veel 
potentieel voorhanden is, bijvoorbeeld in de verwerking van industri le bijproducten en 
reststoffen.

Amendement 8
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, 
zoals de opname in de 
duurzaamheidsregeling van geraamde 
emissiefactoren met betrekking tot 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
per 1 januari 2021. De Commissie moet 
ook de verdere economische en sociale 
gevolgen van het voorstel voor de regio’s 
van de Unie, het landschap en ook voor de 
activiteiten van bestaande producenten 
van biobrandstoffen onderzoeken. 

Or. fi
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Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 – letter c – punt iii
2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) Deel A van bijlage IX bevat als indicatie 
lijsten van grondstoffen, de hieruit 
geproduceerde biobrandstoffen worden
geacht twee keer hun energie-inhoud te 
zijn;

Or. fi

Motivering

De aanpak om in de bijlage een limitatieve opsomming te geven van alle afzonderlijke 
grondstoffen waaruit biobrandstoffen worden geproduceerd die met een vier- of tweevoudige 
weging meetellen, is niet juist, aangezien het moeilijk is om alle grondstoffen vast te stellen 
die of nu of in de toekomst gebruikt kunnen worden en die in het geheel geen risico van 
indirecte verandering in het landgebruik met zich meebrengen. Een viervoudige weging zou 
bij de feitelijke hoeveelheid van geavanceerde biobrandstoffen niet tot de gehoopte resultaten 
kunnen leiden, zodat ook de geraamde gevolgen voor de regio's beperkter zouden uitvallen.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 – letter c – punt iii
2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) Deel B van bijlage IX omvat als 
indicatie lijsten van grondstoffen, de 
hieruit geproduceerde biobrandstoffen 
worden geacht in overeenstemming met
hun energie-inhoud te zijn;

Or. fi

Motivering

De aanpak om in de bijlage een limitatieve opsomming te geven van alle afzonderlijke 
grondstoffen waaruit biobrandstoffen worden geproduceerd die met een vier- of tweevoudig 
gewicht meetellen, is niet juist, aangezien het moeilijk is om alle grondstoffen vast te stellen 
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die of nu of in de toekomst gebruikt kunnen worden en die in het geheel geen risico van 
indirecte verandering in het landgebruik met zich meebrengen. Een viervoudige weging zou 
bij de feitelijke hoeveelheid van geavanceerde biobrandstoffen niet tot de gehoopte resultaten 
kunnen leiden, zodat ook de geraamde gevolgen voor de regio's beperkter zouden uitvallen.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 – letter c – punt iii
2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Motivering

Een viervoudige weging zou bij de feitelijke hoeveelheid van geavanceerde biobrandstoffen 
niet tot de gehoopte resultaten kunnen leiden, zodat ook de geraamde gevolgen voor de 
regio's beperkter zouden uitvallen.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2– letter c – punt iii
2009/28/EG
Artikel 3 – lid 4 – letter e – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het is moeilijk te beoordelen of de lijst voor de toekomst uitvoerig genoeg zal zijn, zodat er 
redenen bestaan om de lidstaten een grotere mate van flexibiliteit te verlenen om de lijst op 
grond van hun eigen sterkte punten aan te vullen.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

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.

V๓๓r 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. Het verslag zal ook de gevolgen 
van de richtlijn voor de activiteiten van de 
bestaande biobrandstoffensector en de 
verdere sociaaleconomische gevolgen van 
de richtlijn voor de regio’s van de Unie 
onderzoeken. 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.



PE508.069v01-00 14/18 PA\931706NL.doc

NL

Or. fi

Motivering

In haar effectbeoordeling heeft de Commissie de verdere sociale en economische effecten van 
het voorstel vrij beknopt behandeld, hoewel   n belangrijk doel van de richtlijn inzake 
hernieuwbare energie bestaat in de ontwikkeling van de regio’s en plattelandsgebieden. Het 
is daarom wenselijk om, na inwerkingtreding van het voorstel, grondiger dan voorheen de 
sociaaleconomische gevolgen van het voorstel, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, te 
onderzoeken.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
2009/28/EG
Bijlage V – Deel C – Punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) aan punt 11 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Indien elders opgewekte hernieuwbare 
elektriciteit van gegarandeerde oorsprong, 
als bedoeld in artikel 15, in een productie-
installatie voor brandstof wordt gebruikt, 
zal het broeikasgasemissieniveau van deze 
elektriciteit een zero-emissiefactor 
toegekend krijgen. Het broeikasgasniveau 
van de in de productie-installatie 
opgewekte elektriciteit zal eveneens een 
zero-emissiefactor toegekend krijgen."

Or. fi

Motivering

Het is wenselijk het gebruik van hernieuwbare elektriciteit als energiebron in productie-
installaties te bevorderen indien de installatie elders opgewekte energie gebruikt. Dit zal ook 
voordelen hebben voor energie-installaties in de regio doordat de vraag naar hernieuwbare 
elektriciteit toeneemt.

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage IX – deel A 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alle grondstoffen op grond van afval, 
algen en reststoffen, met inbegrip van: 

Or. fi

Motivering

De aanpak om in de bijlage een limitatieve opsomming te geven van alle afzonderlijke 
grondstoffen waaruit biobrandstoffen worden geproduceerd die met een vier- of tweevoudig 
gewicht meetellen, is niet juist, aangezien het moeilijk is om alle grondstoffen vast te stellen 
die of nu of in de toekomst gebruikt kunnen worden en die in het geheel geen risico van 
indirecte verandering in het landgebruik met zich meebrengen. Een viervoudige weging zou 
bij de feitelijke hoeveelheid van geavanceerde biobrandstoffen niet tot de gehoopte resultaten 
kunnen leiden, zodat ook de geraamde gevolgen voor de regio's beperkter zouden uitvallen.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De biomassafractie van gemengd 
gemeentelijk afval, met inbegrip van 
gescheiden bioafval, maar geen ander 
gescheiden huishoudelijk afval en 
papierafval 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.

Or. fi

Motivering

Het gebruik van papierafval als grondstof voor brandstof is uit het oogpunt van 
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hulpbronneneffici ntie niet gerechtvaardigd. Hergebruik en duurzaam gebruik van 
papierafval, bijvoorbeeld als grondmateriaal voor papier, schept ook werkgelegenheid in de 
regio’s, en dit is een gelegenheid waaraan geen afbreuk mag worden gedaan. De tekst van de 
Commissie is betreffende gescheiden ingezameld afval uit de bio-economie onduidelijk, zodat 
het noodzakelijk is duidelijk te maken dat het mag worden gebruikt.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) De biomassafractie van industrieel afval. c) De biomassafractie van industrieel afval, 
afval uit de detail- en groothandel en 
reststoffen uit de verwerking.

Or. fi

Motivering

In het belang van de hulpbronnenefficiëntie moet het gebruik van vele soorten industrieel 
afval, afval uit de detail- en groothandel en reststoffen uit de verwerking bij de productie van 
biobrandstof worden bevorderd.

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

n) Reststoffen uit de houtkap, zoals 
schors, takken, kroonmassa, ondermaats 
hout, bladeren, zaagsel en 
houtkrullen/spaanders.

Or. fi

Motivering

Het is wenselijk om de verschillende uit werkzaamheden in de bosbouw en houtkap 
afkomstige reststoffen op dezelfde wijze te behandelen Dit zal ook de landelijke en regionale 
ontwikkeling bevorderen, omdat er markten voor reststoffen uit het bosbeheer als grondstof 
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voor de brandstofproductie zullen ontstaan.

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – punt n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) Non-food cellulosemateriaal.

Or. fi

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage IX – deel A – letter n ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fi

Motivering

Lignocellulose moet ook twee keer wegen, aangezien het geen indirect veranderend effect op 
het landgebruik heeft en de exploitatie ervan als grondstof voor biobrandstoffen de 
levensvatbaarheid van en de werkgelegenheid in de regio’s en op het platteland zal 
bevorderen.

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – lid 1 – punt 3
2009/28/EG
Bijlage – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

behalen van het in artikel 3, lid 4, 
genoemde streefcijfer wordt geacht direct 
in overeenstemming met hun energie-
inhoud te zijn

Or. fi


