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22.4.2015 A8-0025/99 

Amendement  99 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit 

hernieuwbare bronnen 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 98/70/EG 

Artikel 7 ter – lid 4 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 b bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 

"4 bis. Biobrandstoffen die in 

aanmerking worden genomen voor de 

doeleinden genoemd in lid 1 worden niet 

vervaardigd uit afvalstoffen of residuen 

die vallen onder de hergebruiks- en 

recyclingdoelstellingen uit hoofde van 

artikel 11, lid 2, van 

Richtlijn 2008/98/EG. De lidstaten zorgen 

ervoor dat het gebruik van afvalstoffen en 

residuen die onder Richtlijn 2008/98/EG 

vallen voor de productie van 

biobrandstoffen die in aanmerking 

worden genomen voor de in lid 1 

beschreven doeleinden, in 

overeenstemming is met de in artikel 4 

van die richtlijn vastgelegde 

afvalhiërarchie. De lidstaten houden 

eveneens terdege rekening met het 

beginsel van cascadering, waarbij zij de 

regionale en lokale economische en 

technologische omstandigheden in 

aanmerking nemen." 

Or. en 
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Motivering 

De lidstaten moeten erop toezien dat bij het gebruik van grondstoffen de afvalhiërarchie en de 

biomassacascadering in acht worden genomen. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Amendement  100 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit 

hernieuwbare bronnen 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 2 – punt 2 – letter e 

Richtlijn 2009/28/EG 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 25 bis 

vast te stellen om de lijst van grondstoffen 

in bijlage IX, deel A, te wijzigen met het 

oog op het toevoegen, maar niet 

schrappen, van grondstoffen. De 

Commissie stelt een afzonderlijke 

gedelegeerde handeling vast met 

betrekking tot elke grondstof die aan de 

lijst van bijlage IX, deel A, moet worden 

toegevoegd. Elke gedelegeerde handeling 

is gebaseerd op een analyse van de meest 

recente wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, met inachtneming van de 

beginselen van de afvalhiërarchie, en 

waaruit kan worden afgeleid dat de 

betrokken grondstof niet leidt tot extra 

landgebruik, geen significant verstorend 

effect heeft op markten voor 

(bij)producten, afvalstoffen of residuen, 

aanzienlijke broeikasgasemissiereducties 

oplevert in vergelijking met fossiele 

brandstoffen, en geen negatieve gevolgen 

voor het milieu en de biodiversiteit dreigt 

te veroorzaken. 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 25 bis 

vast te stellen om de lijst van grondstoffen 

in bijlage IX, deel A, te wijzigen. De 

Commissie stelt een afzonderlijke 

gedelegeerde handeling vast met 

betrekking tot elke grondstof. Elke 

gedelegeerde handeling is gebaseerd op 

een analyse van de meest recente 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, met inachtneming van de 

beginselen van de afvalhiërarchie als 

vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG, en 

waaruit kan worden afgeleid dat de 

betrokken grondstof niet leidt tot extra 

landgebruik, geen significant verstorend 

effect heeft op markten voor 

(bij)producten, afvalstoffen of residuen, 

aanzienlijke broeikasgasemissiereducties 

oplevert in vergelijking met fossiele 

brandstoffen, en geen negatieve gevolgen 

voor het milieu en de biodiversiteit dreigt 

te veroorzaken. 

Or. en 
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Motivering 

Het is belangrijk vernieuwende groene bedrijfsmodellen mogelijk te maken om nieuwe 

vormen van gebruik van grondstoffen te ontwikkelen. Indien een materiaal dat momenteel als 

een residu wordt beschouwd, na wetenschappelijke en technologische evaluatie van de 

gebruiksmogelijkheden een nuttig product blijkt te zijn, dan moet de wetgeving dergelijke 

veranderingen mogelijk maken. Anders worden de marktwerking en de mededinging 

belemmerd en worden de doelstellingen van de richtlijn net tegengewerkt. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Amendement  101 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit 

hernieuwbare bronnen 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 2009/28/EG  

Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 (b bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 

"4 bis. Biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa die in aanmerking worden 

genomen voor de doeleinden genoemd in 

lid 1, onder a), b) en c) worden niet 

vervaardigd uit afvalstoffen of residuen 

die vallen onder de hergebruiks- en 

recyclingdoelstellingen uit hoofde van 

artikel 11, lid 2, van 

Richtlijn 2008/98/EG. De lidstaten zorgen 

ervoor dat het gebruik van afvalstoffen en 

residuen die onder Richtlijn 2008/98/EG 

vallen voor de productie van 

biobrandstoffen en vloeibare biomassa die 

in aanmerking worden genomen voor de 

in lid 1, onder a), b) en c) beschreven 

doeleinden, in overeenstemming is met de 

in artikel 4 van die richtlijn vastgelegde 

afvalhiërarchie. De lidstaten houden 

eveneens terdege rekening met het 

beginsel van cascadering, waarbij zij de 

regionale en lokale economische en 

technologische omstandigheden in 

aanmerking nemen." 

Or. en 
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Motivering 

De lidstaten moeten erop toezien dat bij het gebruik van grondstoffen de afvalhiërarchie en de 

biomassacascadering in acht worden genomen. 



 

AM\1058919NL.doc  PE555.106v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.4.2015 A8-0025/102 

Amendement  102 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit 

hernieuwbare bronnen 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Standpunt van de Raad 

Bijlage II – punt 3 

Richtlijn 2009/28/EG 

Bijlage IX – deel A – letter o 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(o) Biomassafractie van afvalstoffen en 

residuen uit de bosbouw en de houtsector, 

zoals schors, takken, precommercieel 

dunningshout, bladeren, naalden, 

boomkruinen, zaagsel, 

houtkrullen/spaanders, zwart residuloog, 

bruin residuloog, vezelslib, lignine en 

tallolie. 

(o) Biomassafractie van afvalstoffen en 

residuen uit de bosbouw en de houtsector, 

zoals schors, takken, precommercieel 

dunningshout, bladeren, naalden, 

boomkruinen, zwart residuloog, bruin 

residuloog, vezelslib en lignine. 

Or. en 

Motivering 

Tallolie, houtkrullen/spaanders en zaagsel voldoen bij het huidige economische gebruik al 

aan het beginsel van cascadering. Het is belangrijk biogebaseerde chemische bedrijven en 

andere biogebaseerde industrieën in staat te stellen onder commerciële voorwaarden te 

blijven concurreren zodat zij toegang hebben tot deze grondstoffen voor hun productie en 

innovatie. 

 

 


