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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Inleiding

Het gebruik van biobrandstoffen is de afgelopen tien jaar gestadig toegenomen als gevolg van 
een EU-beleid dat tot doel heeft de milieu-impact van het vervoer te verkleinen en Europa 
minder afhankelijk te maken van op aardolie gebaseerde brandstoffen. In de richtlijn 
brandstofkwaliteit (Richtlijn 98/70/EG) is voor 2020 een streefcijfer van 6% 
broeikasgasvermindering in de vervoerssector vastgesteld, terwijl bij de richtlijn 
hernieuwbare energiebronnen (Richtlijn 2009/28/EG) voor 2020 een verplicht streefcijfer van 
20% hernieuwbare energie in de EU is vastgesteld en een aandeel van 10% hernieuwbare 
energie in de vervoerssector.

Beide richtlijnen bevatten duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen die ontoereikend zijn 
gebleken om de gewenste reductie van de broeikasgasemissies te bewerkstelligen als gevolg 
van de indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) die de productie van die brandstoffen 
veroorzaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in landgebruik aanzienlijk kunnen variëren naargelang van de gebruikte 
landbouwgrondstoffen en een deel van, zo niet alle, positieve effecten op de uitstoot van 
broeikasgassen dankzij het gebruik van biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen 
teniet kunnen doen.

Het Commissievoorstel heeft tot doel zowel de richtlijn inzake brandstofkwaliteit als die 
inzake hernieuwbare energiebronnen te amenderen om een begin te maken met de overstap 
naar biobrandstoffen die broeikasgasvermindering opleveren als ook de geraamde emissies 
ten gevolge van indirecte veranderingen in het landgebruik worden gerapporteerd.

2. Vervoersdimensie van het voorstel

Het voorstel voegt nieuwe bepalingen toe aan Richtlijn 2009/28/EG voor wat het vervoer 
betreft, met name een beperking tot 5% op de bijdrage van uit voedingsgewassen 
geproduceerde biobrandstoffen.

3. Opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur wenst in de eerste plaats te wijzen op de dringende noodzaak van vorderingen 
op het gebied van de vermindering van CO2-emissies afkomstig van het vervoer, niet alleen 
via alternatieve brandstoffen maar ook door middel van ingrijpende veranderingen in de 
energie-efficiëntie van voertuigen en andere maatregelen om het brandstofverbruik terug te 
dringen. Daarom stelt de rapporteur voor het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in het spoorwegvervoer en maatregelen met het oog op energie-efficiëntie en 
energiebesparing op te nemen in dat streefcijfer van 10% hernieuwbare energie in het vervoer.

De rapporteur wil erop wijzen dat de milieu-impact van het vervoer niet alleen kan worden 
opgelost door andere brandstoffen te gebruiken, maar dat er ook en vooral fundamentele 
maatschappelijke veranderingen moeten komen om een duurzame maatschappij tot stand te 
brengen waarin het vervoer gestroomlijnd is. Er moeten maatregelen worden genomen om de 
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vraag naar vervoer te verkleinen, de ruimtelijke planning te verbeteren en een verandering in 
de gedragspatronen met betrekking tot individueel vervoer te bewerkstelligen. Zij is tevens 
van mening dat rekening moet worden gehouden met wereldwijde maatschappelijke 
gevolgen, zoals de stijging van de graanprijzen en andere zetmeelrijke gewassen, het 
biodiversiteitsverlies, de regenwouden en andere waardevolle gebieden, alsook de sociale 
gevolgen voor de plaatselijke bevolkingen.

De FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) schat dat 870 miljoen 
mensen ondervoed zijn, en de rapporteur is er vast van overtuigd dat de mobiliteit in Europa 
niet mag worden veiliggesteld over de rug van mensen in de wereld die honger lijden.
Daarom moet een halt worden toegeroepen aan het toenemende gebruik van op land 
geproduceerde biobrandstoffen waarvan de productie concurreert met die van voedsel- en 
voedergewassen.

Tegen deze achtergrond is de rapporteur ingenomen met het voorstel van de Commissie om 
beperkingen te stellen aan de bijdrage van uit voedingsgewassen - granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers en oliegewassen - geproduceerde biobrandstoffen aan de 
streefcijfers voor hernieuwbare energie.

De rapporteur is echter bezorgd dat de richtlijn niet zal voorkomen dat het gebruik van op 
land geproduceerde biobrandstoffen nog verder toeneemt. Gezien de bestaande investeringen 
in de Europese Unie en de gevolgen voor de economieën van derde landen, is zij van mening 
dat het aandeel van op land geproduceerde biobrandstoffen niet groter mag worden dan het 
huidige productieniveau en dat het geleidelijk moet worden afgebouwd, samen met de 
desbetreffende subsidies. Op land geproduceerde biobrandstoffen moeten worden vervangen 
door geavanceerde biobrandstoffen die goede milieuwaarborgen bieden, naargelang van hun 
technische ontwikkeling, zonder de totale limiet van 5% van de bijdrage van biobrandstoffen 
en biovloeistoffen te verhogen.

De rapporteur steunt weliswaar de algemene doelstelling van 10% hernieuwbare energie in de 
vervoersector, maar is van mening dat het Commissievoorstel onvoldoende ingaat op de 
uitdagingen in verband met de CO2-reductie, aangezien sommige biobrandstoffen die 
waarschijnlijk tot meer CO2-emissies leiden dan fossiele brandstoffen nog steeds kunnen 
worden meegerekend voor het behalen van het streefcijfer van 10% energie uit hernieuwbare 
bronnen. Daarom stelt zij voor de drempel voor broeikasgasreductie voor alle operationele 
installaties te verhogen naar 60%, teneinde een zo goed mogelijk resultaat voor alle 
biobrandstoffen aan te moedigen, overeenkomstig het verzoek van het Parlement uit 2008.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Krachtens artikel 3, lid 4, van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG moet elke lidstaat 
erop toezien dat het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 10 % bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat. Vermindering van
het energieverbruik in de vervoersector is 
een dringende noodzaak omdat het 
wellicht steeds moeilijker zal worden om 
op een duurzame wijze een bindend 
streefcijfer voor energie uit hernieuwbare 
bronnen te halen als de totale vraag naar 
vervoersenergie blijft stijgen. Het gebruik 
van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen en het bijmengen van 
biobrandstoffen waarvan de productie 
geen of weinig indirecte veranderingen in 
het landgebruik teweeg brengt, zijn 
andere methoden waarover de lidstaten 
beschikken om dit streefcijfer te bereiken.

Motivering

De noodzaak van vermindering van het totale energieverbruik in de vervoersector en 
verhoging van de energie-efficiëntie in deze sector om het streefcijfer van 10 % voor vervoer 
te bereiken is al naar voren gehaald in de bestaande richtlijn hernieuwbare energie (RED). 
Dit amendement herhaalt dit en benadrukt het belang van het ontwikkelen van hernieuwbare 
elektriciteit en geavanceerde biobrandstoffen om de Unie en de lidstaten in staat te stellen dit 
streefcijfer voor de vervoersector op duurzame wijze te bereiken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 19, lid 7, van Richtlijn 
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2009/28/EG en artikel 7 quinquies, lid 6, 
van Richtlijn 98/70/EG is bepaald dat 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van indirecte veranderingen in het 
landgebruik op de emissie van 
broeikasgassen en dat er passende 
maatregelen moeten worden getroffen om 
dit effect te ondervangen, met dien 
verstande dat bestaande investeringen 
moeten worden beschermd.

Amendement 3

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
grondstofgroepen worden onderscheiden, 
zoals oliegewassen, granen, suikers en 
andere zetmeelgewassen.

(5) Gezien de door de lidstaten verstrekte 
ramingen betreffende de vraag naar 
biobrandstoffen en ramingen betreffende 
de emissies ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik door de 
productie van verschillende grondstoffen 
voor biobrandstoffen wordt het 
waarschijnlijk geacht dat de emissies van 
broeikasgassen ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik 
aanzienlijk zijn en sommige of alle 
broeikasgasemissiereducties dankzij het 
gebruik van specifieke biobrandstoffen 
teniet doen. Dit is een gevolg van het feit 
dat op land geproduceerde 
biobrandstoffen een groot bedrag aan 
overheidssubsidies ontvangen (10 miljard 
EUR per jaar) en daardoor 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. Volgens de 
aanbevelingen in de effectbeoordeling van 
de Commissie moet rekening worden 
gehouden met indirecte veranderingen in 
het landgebruik, opdat deze potentiële 
bronnen van emissies kunnen worden 
voorkomen. Om indirecte veranderingen 
in landgebruik te verminderen moeten 
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diverse gewasgroepen worden 
onderscheiden, zoals oliegewassen, granen, 
suikers en andere zetmeelgewassen. Om 
oplossingen voor de middellange en lange 
termijn te vinden moeten voorts het 
onderzoek en de ontwikkeling worden 
gestimuleerd op het gebied van nieuwe, 
geavanceerde biobrandstoffen die niet 
concurreren met voedingsgewassen en 
moet de impact van verschillende 
gewasgroepen op zowel directe als 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik nader worden bestudeerd. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om zijn broeikasgasuitstoot te 
verminderen is er in de transportsector 
waarschijnlijk vraag naar hernieuwbare 
vloeibare brandstoffen. Geavanceerde 
biobrandstoffen, zoals gemaakt van 
afvalstoffen en algen, leveren een grote 
broeikasgasemissiereductie op, met een 
laag risico indirecte verandering in het 
landgebruik te veroorzaken, en concurreren 
niet rechtstreeks met landbouwland voor de 
voedingsmiddelen- en veevoedermarkten.
Het is daarom noodzakelijk een grotere 
productie van dergelijke geavanceerde 
biobrandstoffen te bevorderen aangezien 
die momenteel in de handel niet in grote 
hoeveelheid beschikbaar zijn, deels ten 
gevolge van de concurrentie met 
gevestigde op voedselteelten gebaseerde 
biobrandstoftechnologieën om subsidies 
van de overheid te krijgen. 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 

(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 in 
de handel beschikbaar zijn. 
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beleidskader voor duurzame energie 
uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen 
met beperkte geraamde indirecte 
veranderingen in het landgebruik en met 
een grote totale 
broeikasgasemissiereductie worden 
gebruikt.

Er moeten nieuwe stimulansen worden 
gecreëerd door de weging van 
geavanceerde biobrandstoffen, 
geproduceerd uit in bijlage IX opgesomde 
gewassen, die in 2020 3% van de 
eindconsumptie van energie in het vervoer 
moeten uitmaken, te verhogen.
Ook moeten er stimulansen worden 
gecreëerd voor andere soorten bronnen 
van hernieuwbare energie, alsook voor 
energie-efficiëntie- en 
energiebesparingsmaatregelen in alle 
vormen van vervoer.
De bijdrage van biobrandstoffen uit voor 
de voeding bestemde landbouwproducten 
moet tussen nu en 2020 beperkt worden 
tot 6,5% en er moeten geen stimulansen 
meer worden gegeven voor 
biobrandstoffen die niet tot aanzienlijke 
broeikasgasreductie leiden en die 
geproduceerd worden uit voor voeding en 
vervoedering bestemde gewassen.

Amendement 5

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 

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

efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa, waarbij geïntegreerde en 
gediversifieerde bioraffinaderijen in het 
geheel van Europa worden bevorderd,
moet worden vastgelegd dat het aandeel 
biobrandstoffen dat door Richtlijn 
2009/28/EG wordt aangemoedigd na 2020 
in stand zal worden gehouden. 
Lignocellulosische residuen behoren tot
de weinige vormen van biomassa die in 
Europa in ruime mate voorhanden zijn. 
De invoering van een substreefcijfer voor
het bijmengen van lignocellulosische
biobrandstoffen zou investeerders de 
duidelijkheid bieden zij nodig hebben om 
op het potentieel ervan te kunnen 
voortbouwen.

Motivering

De invoering van een substreefcijfer voor het bijmengen van lignocellulosische 
biobrandstoffen draagt bij tot het verminderen van de invoer van dieselolie dankzij de 
productie van geavanceerde biodiesel, en tot de bevordering van investeringen in de 
gebruikmaking van biomassa met potentieel in Europa.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De minimumdrempel voor de
broeikasgasemissiereductie door in nieuwe, 
operationele installaties geproduceerde 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
moet met ingang van 1 juli 2015 worden 
opgetrokken teneinde de totale 
broeikasgasbalans daarvan te verbeteren en 
investeringen in installaties met hoge
prestaties qua broeikasgasemissiereductie 
te stimuleren. Een drempel van 60 %
zorgt voor zekerheid voor bestaande 
investeringen in productiecapaciteit voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
conform artikel 19, lid 6, tweede alinea.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Commissie moet adequate 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat exporteurs die biobrandstoffen 
uitvoeren naar de Unie zich van eerlijke 
mededingingspraktijken bedienen, 
overeenkomstig de regels van de Unie 
inzake 
handelsbeschermingsinstrumenten.

Motivering

Op de markt voor biobrandstoffen vinden oneerlijke praktijken van derde landen plaats. Zo 
legde de EU bijvoorbeeld op 18 februari 2013 antidumpingheffingen op aan de invoer van 
bio-ethanol uit de VS en begon zij op 29 augustus 2012 een antidumpingonderzoek naar de 
invoer van biodiesel uit Argentinië en Indonesië. Er moet dan ook worden onderstreept dat 
eerlijke concurrentie op de markt voor biobrandstoffen moet worden gewaarborgd.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de overgang naar geavanceerde
biobrandstoffen voor te bereiden en de 
totale effecten van indirecte veranderingen 
in landgebruik in de periode tot 2020 te 
minimaliseren is het, zoals uiteengezet in 
deel A van bijlage VIII bij 
Richtlijn 2009/28/EG en deel A van 
bijlage V bij Richtlijn 98/70/EG, passend 
om de hoeveelheid uit voedselteelten 
verkregen biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa die kan worden meegeteld voor 
het bereiken van de bij 
Richtlijn 2009/28/EG vastgestelde 
streefcijfers, te beperken. Zonder 
beperking van het totale gebruik van 

(9) Om de overgang naar geavanceerde 
biobrandstoffen voor te bereiden en de 
totale effecten van indirecte veranderingen 
in landgebruik in de periode tot 2020 te 
minimaliseren is het passend om verplichte 
streefcijfers vast te stellen voor 
geavanceerde biobrandstoffen
overeenkomstig een tijdschema dat 
investeerders voorspelbaarheid en
stabiliteit biedt.
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dergelijke biobrandstoffen moet het 
aandeel van biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa, geproduceerd op basis van 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen, dat kan worden 
meegeteld voor de streefcijfers van 
Richtlijn 2009/28/EG worden beperkt tot 
het in 2011 gebruikte aandeel van 
dergelijke biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 10

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 
afvalstoffen, moeten overeenkomstig een 
dergelijke methodologie een zero-

(11) De op basis de huidige 
wetenschappelijke kennis opgestelde 
ramingen van emissies ten gevolge van 
indirecte veranderingen in het landgebruik
zijn niet betrouwbaar genoeg om als basis 
voor beleidsvorming te dienen. Aangezien 
de ontwikkeling van de 
biobrandstoffenindustrie in de EU 
hoofdzakelijk beleidsgestuurd is, is het 
van bijzonder belang dat consistentie 
wordt gewaarborgd door wijzigingen in de 
wetgeving te baseren op betrouwbare 
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emissiefactor toegekend krijgen. wetenschappelijke feiten.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet de methodologie
voor de raming van de emissiefactoren 
voor veranderingen in landgebruik, als 
opgenomen in de bijlagen VIII en V bij 
Richtlijn 2009/28/EG respectievelijk 
Richtlijn 98/70/EG, herzien om ze aan te 
passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Te dien 
einde en indien ondersteund door de 
meest recente wetenschappelijke gegevens 
moet de Commissie de mogelijkheid 
overwegen van een herziening van de 
voorgestelde gewasgroepspecifieke 
emissiefactoren voor indirecte 
veranderingen in het landgebruik en van de 
invoering van nog meer gedesaggregeerde 
factoren, inclusief extra waarden wanneer 
nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen 
op de markt komen.

(12) Hoewel emissies als gevolg van 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik een gekend verschijnsel zijn, 
bestaat er nog geen objectieve en 
geharmoniseerde methode om deze te 
meten. Daarom moet de Commissie de 
methodes 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, regelmatig herzien om 
ze aan te passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Te dien 
einde moet de Commissie aan de hand van 
de meest recente gegevens, gebaseerd op 
de meest betrouwbare wetenschappelijke
modellen,  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.
Teneinde de rechtszekerheid voor 
investeringen in de biobrandstofproductie 
te verhogen, moet de Commissie een 
objectieve en geharmoniseerde methode 
bepalen voor de raming van 
emissiefactoren voor veranderingen in het 
landgebruik.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bij de herziening en aanpassing 
van deze methode moet rekening worden 
gehouden met het feit dat ondernemingen 
al fors geïnvesteerd hebben op basis van 
de huidige wetgeving.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Artikel 19, lid 8, van 
Richtlijn 2009/28/EG en 
artikel 7 quinquies, lid 8, van 
Richtlijn 98/70/EG bevatten bepalingen ter 
bevordering van de teelt van gewassen 
voor biobrandstoffen op ernstig aangetast 
en/of vervuild land als maatregel voor de 
matiging van de effecten van indirecte 
veranderingen in het landgebruik. Andere 
maatregelen ter vermindering van de
indirecte gevolgen van veranderingen in 
het landgebruik, zoals het gebruik van 
bijproducten, verhoging van de opbrengst, 
productie-efficiëntie en gewasproductie op 
braakgelegd of ongebruikt land, moeten 
door de Commissie worden beoordeeld 
met als doel deze in de richtlijnen op te 
nemen in de vorm een bonus, zoals die 
welke 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 hersteld aangetast land. Het 
gebruik van dit aangetaste land voor de 
teelt van gewassen voor biobrandstoffen 
moet echter blijvend worden gesteund 
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voor zover het niet tot indirecte 
veranderingen in het landgebruik leidt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het gebruik van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen in de 
vervoerssector moet worden gestimuleerd. 
De lidstaten moeten er op die manier naar 
streven het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in de 
energiesector op termijn te verhogen en 
tezelfdertijd de marktpenetratie van 
elektrische voertuigen te bevorderen. 
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De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben om de financiële middelen die ze 
momenteel volledig of gedeeltelijk 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
hun aandeel energie uit biobrandstoffen 
op basis van granen en andere 
zetmeelrijke gewassen, suikers, 
oliegewassen en andere op land 
geproduceerde energiegewassen, te gaan 
gebruiken voor hernieuwbare energie, 
d.w.z. wind-, zonne-, geothermische of 
getijdenenergie, waarvan de 
hernieuwbare en duurzame aard reeds 
aangetoond is. 

Amendement 16

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.

Amendement 17

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

b bis) Deze richtlijn staat bovendien toe 
dat in de luchtvaart gebruikte 
biobrandstoffen worden meegeteld voor 
het bereiken van het onder letter b) 
genoemde streefcijfer.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan leveranciers van 
biobrandstoffen voor gebruik in de 
luchtvaart toe ervoor te kiezen bij te 
dragen aan de in lid 2 vastgestelde 
reductieverplichting voor zover de 
geleverde biobrandstoffen voldoen aan de 
in artikel 7 ter gestelde 
duurzaamheidscriteria.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De laatste zin van lid 1 wordt geschrapt. 

Motivering

De duurzaamheidscriteria waaraan biobrandstoffen en vloeibare biomassa moeten voldoen 
om mee te tellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn en om 
overheidssteun te krijgen, moeten ook gelden voor biobrandstoffen die uit afvalstoffen en 
residuen gewonnen worden. Als er afwijkingen blijven bestaan, kan dat tot 
concurrentieverstoring leiden. 



AD\940493NL.doc 17/36 PE506.337v02-00

NL

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:

a) lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:

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

'2. Om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen, moet 
de broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
worden geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2015. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa plaatsvindt.

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

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2015, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 60 % vanaf 
1 januari 2018.

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

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

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 98/70/EG
Artikel 7 quinquies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'5. " De Commissie brengt uiterlijk op '5. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
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31 december 2012, en vervolgens om de 
twee jaar, verslag uit over de geraamde 
typische en standaardwaarden van bijlage 
IV, delen B en E, waarbij zij bijzondere 
aandacht besteedt aan de 
broeikasgasemissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie.

december 2012, en vervolgens om de twee 
jaar, een verslag op, en publiceert dit, over 
de geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage IV, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht besteedt aan de 
broeikasgasemissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie.

Motivering

Publicatie van het verslag door de Europese Commissie maakt deze gegevens beter 
toegankelijk, wat de toekomstige werkzaamheden op het gebied van het verminderen van 
broeikasgasemissies ten goede zal komen.

Amendement 22

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 met betrekking 
tot de aanpassing van bijlage V aan de 
evolutie op technisch en wetenschappelijk 
vlak, 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."

'6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
aanpassing aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang van 
bijlage V, inclusief de herziening van de 
voorgestelde waarden voor de indirecte 
verandering in het landgebruik per 
gewasgroep; de invoering van nieuwe 
waarden op een verder niveau van 
desaggregatie; de opname van extra 
waarden wanneer nieuwe grondstoffen 
voor biobrandstoffen op de markt komen 
en, waar passend, de herziening van de 
categorieën waarbij aan biobrandstoffen 
een zero-emissie ten gevolge van indirecte 
veranderingen in het landgebruik is 
toegekend; en de vaststelling van factoren 
voor grondstoffen van non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal, mits zij onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van 
innovatieve technologieën in de lidstaten 
bevorderen en rekening houden met de 
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vereiste verbetering van de 
voorzieningszekerheid van 
dieselbrandstoffen.

Motivering

Om geen onzekerheid te scheppen waardoor investeringen zouden worden ontmoedigd, 
moeten de beoogde maatregelen in ieder geval als doel hebben O&O in de lidstaten te 
bevorderen en in de behoeften van de markt te voorzien.

Amendement 23

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:
"8 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de vaststelling van 
gedetailleerde definities, waaronder 
technische specificaties, nodig voor de in 
bijlage IV, deel C, punt 9, opgenomen 
categorieën."

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van bevoegdheden 
waarnaar in artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7, 
artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, lid 1, 
wordt verwezen, wordt verleend voor een 
onbepaalde periode vanaf de datum van 

2. De in artikel 7 bis, lid 5, artikel 7 ter, 
lid 3, tweede alinea, artikel 7 quinquies, 
leden 5 tot en met 7 en 8 bis, artikel 8 bis, 
lid 3, en artikel 10, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor een onbepaalde termijn met 
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inwerkingtreding van deze richtlijn. ingang van [datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn].

Amendement 25

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 besluit laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 7 bis, lid 5, artikel 7 ter, lid 3, 
tweede alinea, artikel 7 quinquies, leden 5 
tot en met 7 en 8 bis, artikel 8 bis, lid 3, en 
artikel 10, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het 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.

Amendement 26

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 

5. Een overeenkomstig artikel 7 bis, lid 5, 
artikel 7 ter, lid 3, tweede alinea, 
artikel 7 quinquies, leden 5 tot en met 7 en 
8 bis, artikel 8 bis, lid 3, en artikel 10, 
lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het 
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Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie heeft medegedeeld dat zij geen 
bezwaar zullen maken. De termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van [twee 
maanden] na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 2 wordt een nieuw punt o 
bis) ingevoegd:
"geavanceerde biobrandstoffen": 
biobrandstoffen die worden geproduceerd 
met grondstoffen die niet rechtstreeks 
concurreren met voor voeding of 
vervoedering bestemde gewassen. Een 
niet-volledige lijst van geavanceerde 
biobrandstoffen is opgenomen in bijlage 
IX. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter aanpassing van die lijst aan 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen."

Amendement 28

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

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

In het kader van het behalen van het in de 
eerste alinea bedoelde streefcijfer mag de 
gezamenlijke bijdrage van biobrandstoffen 
en vloeibare biomassa geproduceerd uit
plantaardige olie en ethanol verkregen uit 
suiker, 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)."

Motivering

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

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) lid 4 wordt als volgt gewijzigd: c) lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

aan artikel 3, lid 4, wordt een tweede 
alinea toegevoegd:
Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in alle vormen van 
vervoer in 2020 minstens 2 % bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) In lid 4 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
4. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in alle vormen van vervoer in 
2020 minstens 10 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer in 
die lidstaat, en dat, gezien de aanzienlijke 
bijdrage van ethanol tot het doel om de 
emissies van broeikasgassen van met 
name het wegvervoer te verminderen, het 
aandeel van ethanol ten minste 3% 
uitmaakt van het totale gebruik van 
conventionele biobrandstoffen. 

Motivering

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat ethanol een grote bijdrage levert tot de 
CO2-vermindering in het wegvervoer. Om te voorkomen dat het hele aandeel aan 
conventionele biobrandstoffen vooral door biodiesel wordt afgedekt dient er dan ook een 
specifiek subquotum voor ethanol te worden vastgesteld.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"d) voor het berekenen van de teller 
bedraagt het aandeel energie als volgt:
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- uit biobrandstoffen geproduceerd uit 
granen en andere zetmeelrijke gewassen, 
suikers en oliegewassen: niet meer dan
6,5 % van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020;
- uit geavanceerde biobrandstoffen 
geproduceerd uit in de lijst van bijlage IX 
vermelde grondstoffen: niet meer dan 3 % 
van het eindenergieverbruik in de 
vervoersector in 2020;
- uit andere soorten bronnen van 
hernieuwbare energie, alsook uit energie-
efficiëntie- en 
energiebesparingsmaatregelen in alle 
vormen van vervoer."

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het volgende punt f) wordt 
toegevoegd:
f) voor het berekenen van de bijdrage van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen die 
in alle soorten spoorwegvervoer wordt 
gebruikt mogen de lidstaten voor de 
toepassing van het bepaalde onder a) en 
b) kiezen of zij het gemiddelde aandeel 
van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in de Unie of het aandeel 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
in hun eigen land willen gebruiken. Voor 
het berekenen van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die 
gebruikt wordt door alle vormen van 
spoorwegvervoer, wordt dit verbruik 
geacht 2,5 keer de energie-inhoud te zijn 
van de input van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen.
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Motivering

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

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het volgende lid 4 bis wordt 
ingevoegd:
4 bis. Teneinde het in lid 4 vastgelegde 
streefcijfer gemakkelijker te halen, 
bevordert en stimuleert elke lidstaat 
maatregelen voor energie-efficiëntie en 
energiebesparing. 
Uiterlijk op 31 december 2014 doet de 
Commissie aanbevelingen voor passende 
maatregelen om de in de eerste alinea 
bedoelde energie-efficiëntie en de 
energiebesparing te verbeteren. De 
aanbevelingen bevatten ramingen van het 
potentiële rendement van de toepassing 
van de maatregelen voor energie-
efficiëntie en energiebesparing. Op basis 
daarvan stellen de lidstaten nationale 
actieplannen op voor de vaststelling van 
zulke maatregelen en kunnen zij besluiten 
de verwezenlijkte energie-efficiëntie en 
energiebesparing mee te tellen voor de 
doeleinden van punt b).

Motivering

Vermindering van de CO2-emissies moet niet alleen door brandstofvervanging maar ook via 
maatregelen voor energie-efficiëntie en energiebesparing worden verwezenlijkt.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) in lid 4 wordt de volgende letter d 
bis) ingevoegd:
"d bis) Het aandeel energie uit 
hernieuwbare energiebronnen wordt door 
de lidstaten in de jaren na 2020 ten minste 
op het in de eerste alinea vermelde niveau 
gehouden."

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het volgende punt e) wordt toegevoegd: iii) het volgende punt e) wordt toegevoegd:
"De bijdrage gemaakt door: "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;

i) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel A van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht twee 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;

ii) biobrandstoffen, geproduceerd uit de in 
deel B van bijlage IX genoemde 
grondstoffen, wordt geacht 1,2 keer hun 
energie-inhoud te zijn;

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

De lidstaten waken erover dat geen 
grondstoffen doelbewust worden gewijzigd 
om ze binnen de categorieën i) tot en met 
iii) te doen vallen.

Geavanceerde biobrandstoffen 
geproduceerd uit de in bijlage IX 
vermelde grondstoffen moeten uiterlijk in 
2020 ten minste 3 % van het eindverbruik 
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van energie in het vervoer uitmaken.
De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang teneinde een correcte 
toepassing van de in deze richtlijn 
uiteengezette boekhoudregels te 
waarborgen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen.

De lijst van de in bijlage IX genoemde 
grondstoffen kan worden aangepast aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 25 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de in bijlage IX 
gegeven lijst van grondstoffen, op 
voorwaarde dat deze handelingen het 
onderzoek en de ontwikkeling van 
innovatieve technologieën in de lidstaten 
bevorderen. 

De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad geharmoniseerde 
oplossingen voor ten aanzien van het 
probleem van fraude en dubbele telling 
als gevolg van een onjuiste toepassing van 
de onder e) vastgestelde criteria."

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Lid 2 wordt vervangen door: a) Lid 2 wordt vervangen door:
'2. Om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen, moet 
de broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 60 % bedragen voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 
worden geproduceerd in installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2014. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa plaatsvindt.

'2. De broeikasgasemissiereductie ten 
gevolge van het gebruik van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa, die 
voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in 
aanmerking wordt genomen, bedraagt 
minstens 60 % voor biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa die worden 
geproduceerd in alle installaties die 
operationeel worden na 1 juli 2015. Een 
installatie is "operationeel" wanneer de 
fysieke productie van biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa plaatsvindt.

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

In het geval van installaties die 
operationeel waren op of vóór 1 juli 2015, 
moet om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden in aanmerking te komen de 
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broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 50 % vanaf 
1 januari 2018.

broeikasgasemissiereductie ten gevolge 
van het gebruik van biobrandstoffen 
minstens 35 % bedragen tot en met 
31 december 2017 en minstens 60 % vanaf 
1 januari 2018.

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 19, lid 1."

De broeikasgasemissiereductie door het 
gebruik van biobrandstoffen wordt 
berekend overeenkomstig artikel 19, lid 1."

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Punt 6 wordt vervangen door:
6. Biobrandstoffen en vloeibare biomassa 
die in aanmerking worden genomen voor 
de doeleinden van lid 1, onder a), b) en c), 
en die worden verkregen uit in de Unie 
verbouwde landbouwgrondstoffen 
overeenkomstig de eisen en normen in de 
bepalingen van de gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening voor 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers, en overeenkomstig de 
in Verordening (EG) nr. 73/2009 van de 
Raad van 19 januari 2009 gedefinieerde 
minimumeisen inzake goede landbouw-
en milieuconditie, moeten voldoen aan de 
in artikel 17, leden 3 tot en met 5, 
opgenomen duurzaamheidscriteria.

Amendement 38

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 is bevoegd 
overeenkomstig artikel 25 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter bepaling van de gedetailleerde 
definities, waaronder technische 
specificaties, nodig voor de in bijlage V, 
deel C, punt 9, opgenomen categorieën."

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) het volgende lid wordt ingevoegd:
"8 ter. Uiterlijk op 31 december 2015
dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in ter opneming van 
aanvullende maatregelen voor de 
vermindering van indirecte veranderingen 
in het landgebruik, zoals het gebruik van 
bijproducten, 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."

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 25 ter – lid 2
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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 in artikel 2, onder o bis), 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 en 8 bis, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vier jaar 
met ingang van [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn]. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vier 
jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
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 besluit laat de geldigheid van de reeds 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, onder a bis), 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 en 8 bis, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het 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 besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
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van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 42

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

5. Een overeenkomstig artikel 2, onder a 
bis), 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
en 8 bis, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van [twee 
maanden] na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Amendement 43

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.

Vóór 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een evaluatie
waarin aan de hand van de best 
beschikbare en op het meest betrouwbare
wetenschappelijke model gebaseerde 
wetenschappelijke gegevens, wordt 
geanalyseerd hoe doeltreffend de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen zijn op 
het stuk van:

a) de beperking van de 
broeikasgasemissies gerelateerd aan 
indirecte veranderingen in het landgebruik 
ten gevolge van de productie van 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa;
b) het stimuleren van onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe 
productietrajecten voor geavanceerde 
biobrandstoffen die niet concurreren met 
gewassen die voor menselijke en dierlijke 
consumptie bestemd zijn;
c) het aanmoedigen van de verzameling 
van betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over broeikasgassen als gevolg 
van indirecte veranderingen in het 
landgebruik.

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 non-food 
grondstoffen overeenkomstig artikel 3, 

Wanneer passend gaat dit verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel, 
gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dat 
met gebruikmaking van het meest 
betrouwbare wetenschappelijke model kan 
worden verkregen, ter invoering van 
geraamde emissiefactoren met betrekking 
tot indirecte veranderingen in het 
landgebruik in de passende 
duurzaamheidscriteria, 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 non-food grondstoffen 
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lid 4, onder d), van Richtlijn 2009/28/EG. overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder d), 
van Richtlijn 2009/28/EG. Ook worden er 
in verband met de ramingen inzake 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik vanaf 1 januari 2021 geen 
stimuleringsmaatregelen meer toegepast 
voor biobrandstoffen die geen significante 
broeikasgasreductie teweeg brengen en 
die geproduceerd zijn uit voor voeding of 
vervoedering bestemde gewassen.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

(3) De volgende bijlage IX wordt 
toegevoegd:

"Bijlage IX "Bijlage IX

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

Deel A. 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) Algen. a) Algen.
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.

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.
e) Dierlijke mest e) Dierlijke mest

f) Effluenten van palmoliefabrieken en 
palmtrossen.
g) Talloliepek. g) Talloliepek.
h) Ruwe glycerine. h) Ruwe glycerine.
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i) Bagasse.
j) Draf van druiven en droesem. j) Draf van druiven en droesem.

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

o) Afgewerkte bak- en braadolie.
p) Lignocellulosisch materiaal, met 
inbegrip van stro, bagasse, notendoppen, 
vliezen en kolfspillen, maar met 
uitzondering van voor verzaging geschikte 
stammen of blokken en fineer.

Deel B. 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

Deel B. Grondstoffen waarvan de 
bijdragen tot het behalen van het in artikel 
3, lid 4, genoemde streefcijfer wordt geacht 
1,2 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.

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.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt rekening met het feit 
dat de waarde van de uit hoofde van 
bijlage IX vastgestelde coëfficiënten niet 
op alle producten is afgestemd en dat dit 
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nader moet worden besproken om elke 
juridische onzekerheid weg te werken.
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