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Amendement 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Een energiemodel dat 
hernieuwbare energiebronnen 
ondersteunt, vergt invoering van een 
strategische samenwerking waaraan de 
regio’s en plaatselijke autoriteiten samen 
met de lidstaten deelnemen, zodat deze 
rechtstreeks bij de ontwikkeling daarvan 
worden betrokken.

Or. es

Amendement 11
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. Daarom mogen 
beslissingen over het bindende karakter 
van een streefcijfer niet worden uitgesteld 
tot een toekomstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. In een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 15 februari 2007 
heeft de Commissie gesteld dat zij van 
mening was dat het bindende karakter 
van het streefcijfer niet mag worden 
uitgesteld tot biobrandstoffen van de 
tweede generatie op de markt beschikbaar 
zijn.

Schrappen

Or. en
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Amendement 12
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen en in het licht 
van de analyses van de VN en van de 
Wereldbank van de gevolgen van de 
productie van biobrandstoffen voor de 
voedselproductie, moeten voor 2020 
bindende streefcijfers van 20% voor het 
aandeel hernieuwbare energie in het totale 
verbruik van de Europese Unie worden 
vastgesteld en moeten de lidstaten kunnen 
beslissen welk percentage voor het 
aandeel hernieuwbare energie in de 
vervoerssector haalbaar is.

Or. cs

Motivering

Ondanks het op de Europese Raad van Brussel in mart 2007 genomen besluit om 
biobrandstoffen voor 2020  in iedere lidstaat een aandeel van 10% te geven in het totale met het 
vervoer samenhangende verbruik aan benzine en diesel moet de verantwoordelijkheid voor een 
dergelijke beslissing met het oog op het landoppervlak dat voor de productie van voedsel 
beschikbaar is aan de lidstaten afzonderlijk worden gelaten.

Amendement 13
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
10% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in de vervoerssector worden 
vastgesteld.

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten  
bindende minimale interimstreefcijfers 
worden vastgesteld en moet eveneens een 
totaal van 20% voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het eindverbruik
van de Europese Unie in 2020 worden 
vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor een aandeel van 25% voor de 
hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik voor 2020. Uit de recentste 
wetenschappelijke en politieke bevindingen blijkt dat het opleggen van een bindend streefcijfer 
van 10% biobrandstoffen voor de brandstoffen die in de vervoerssector worden gebruikt niet op 
duurzame wijze kan worden gehaald. Dit streefcijfer moet daarom worden geschrapt. Duurzame 
biomassa kan op doelmatiger wijze worden gebruikt voor andere energiedoeleinden, zoals de 
gecombineerde productie van stroom en warmte (of koelte).

Amendement 14
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten hetzelfde 
zijn en om de beschikbaarheid van die 
brandstof te waarborgen. Aangezien 
vervoersbrandstof gemakkelijk kan worden 
verhandeld, kunnen lidstaten die over 
weinig eigen relevante hulpbronnen 
beschikken gemakkelijk hernieuwbare 
vervoersbrandstoffen van elders invoeren.
Hoewel de Gemeenschap vanuit technisch 
oogpunt het streefcijfer voor 
biobrandstoffen met eigen productie alleen 
kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook 
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor 
biobrandstoffen en moet, voor zover nodig, 
relevante maatregelen voorstellen om een 
evenwicht tussen binnenlandse productie 
en invoer te bereiken, rekening houdende 
met de ontwikkeling van multilaterale en 
bilaterale handelsbesprekingen en met het 
milieu, de kosten, de energievoorziening en 
andere overwegingen.

Schrappen

Or. cs
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Motivering

De verantwoordelijkheid voor de beslissing over het aandeel van biobrandstoffen in het totaal 
van  het met het vervoer samenhangende verbruik aan benzine en diesel in 2020 moet bij de 
lidstaten blijven berusten.

Amendement 15
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen.
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 
hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap 
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor 
biobrandstoffen en moet, voor zover 
nodig, relevante maatregelen voorstellen 
om een evenwicht tussen binnenlandse 
productie en invoer te bereiken, rekening 
houdende met de ontwikkeling van 
multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

(10) Het is waarschijnlijk dat de 
streefcijfers voor hernieuwbare energie
worden gehaald via een combinatie van 
eigen productie en invoer. In dit verband 
noet de Commissie toezicht houden op de 
voorziening van de communautaire markt 
voor hernieuwbare energiebronnen, 
waaronder biomassa voor energie,
rekening houdende met de ontwikkeling 
van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, 
sociale overwegingen, de kosten, de 
enrgievoorziening en andere 
overwegingen.

Or. en
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Motivering

De Commissie moet toezicht houden op de invoer en uitvoer van alle energiedragers, of die nu 
intern geproduceerd (en verbruikt) worden, dan wel ingevoerd worden uit of uitgevoerd naar 
derde landen. Er moet in het bijzonder nauwgezet worden gelet op biomassa voor 
energiedoeleinden. Uit de recentste wetenschappelijke en politieke bevindingen blijkt dat het 
opleggen van een bindend streefcijfer van 10% biobrandstoffen voor de brandstoffen die in de 
vervoerssector worden gebruikt niet op duurzame wijze kan worden gehaald. Dit streefcijfer 
moet daarom worden geschrapt.

Amendement 16
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Land met een hoog gehalte aan 
koolstof in de grond of vegetatie mag 
evenmin worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van andere energieprojecten 
zoals de bouw van windturbines en de 
bijbehorende wegen, waaronder 
‘drijvende wegen’ en andere 
infrastructuur. De gevolgen van zulke 
ontwikkelingen voor turfgebieden zullen 
onvermijdelijk leiden tot de uitdroging 
van grote delen van het  turfmoeras en de 
vrijkoming van daarin opgeslagen 
koolstof in de atmosfeer, hetgeen tot de 
vorming van kooldioxide leidt.

Or. en

Motivering

Turfgebieden houden koolstof vast. De bouw van windfarms, ‘drijvende wegen’ en andere 
infrastructuur leidt tot de verstoring van de natuurlijke waterafvoer en uitdroging van de turf, 
waardoor grot hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer terechtkomen, zodat meer 
koolstofemissies ontstaan dan de windfarm ooit zal besparen.
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Amendement 17
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Op grond van de verslagen en 
analyses van de VN en de Wereldbankvan 
2008 moet er aan een verder criterium 
betreffende de biobrandstofproductie 
worden voldaan, namelijk dat ervoor 
gezorgd wordt dat de voedselproductie 
duurzaam is en een voedselcrisis wordt 
voorkomen.

Or. cs

Amendement 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om disproportionele administratieve 
lasten te vermijden, moet een lijst 
standaardwaarden worden vastgesteld voor 
gemeenschappelijke trajecten voor de 
productie van biobrandstoffen. Er wordt 
van uitgegaan dat biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen altijd het in die lijst 
vermelde niveau van broeikasgasreductie 
verwezenlijken. Als de standaardwaarde 
voor broeikasgasreductie van een 
productietraject onder de vereiste 
minimumreductie blijft, moeten 
producenten die wensen aan te tonen dat ze 
dit minimumniveau bereikten, aantonen dat 
de werkelijke emissies van hun 
productieprocessen lager zijn dan die 
waarvan is uitgegaan bij de berekening van 
de standaardwaarden.

(45) Om disproportionele administratieve 
lasten te vermijden, moet een lijst 
standaardwaarden worden vastgesteld voor 
gemeenschappelijke trajecten voor de 
productie van biobrandstoffen. Er wordt 
van uitgegaan dat biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen altijd het in die lijst 
vermelde niveau van broeikasgasreductie 
verwezenlijken, terwijl er daarbij op gelet 
moet worden dat er in geen geval sprake 
is van discriminatie van lidstaten en 
regio’s met grondgebied dat inproductief 
is vanwege de aard van de grond, het 
klimaat en de opbrengst aan grondstoffen.
Als de standaardwaarde voor 
broeikasgasreductie van een 
productietraject onder de vereiste 
minimumreductie blijft, moeten 
producenten die wensen aan te tonen dat ze 
dit minimumniveau bereikten, aantonen dat 
de werkelijke emissies van hun 
productieprocessen lager zijn dan die 
waarvan is uitgegaan bij de berekening van 



AM\727576NL.doc 9/42 PE407.810v01-00

NL

de standaardwaarden.

Or. es

Motivering

Vermijden van discriminatie tussen lidstaten en derde landen.

Amendement 19
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10% 
biobrandstoffen te kunnen 
verwezenlijken, moet het in de handel 
gebrachte dieselmengsel een hoger 
gehalte aan biodiesel bevatten dan 
bepaald in norm EN590/2004.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit valt onder de richtlijn betreffende brandstofkwaliteit.

Amendement 20
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10% 
biobrandstoffen te kunnen 
verwezenlijken, moet het in de handel 
gebrachte dieselmengsel een hoger 
gehalte aan biodiesel bevatten dan 
bepaald in norm EN590/2004.

Schrappen

Or. cs
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Amendement 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Steunmaatregelen die overeenkomstig 
deze richtlijn worden genomen zijn 
staatssteun in de zin van artikel 87 van het 
Verdrag en moeten bij de Commissie 
worden aangemeld en, overeenkomstig 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag door de 
Commissie worden goedgekeurd vóór ze 
mogen worden toegepast. Informatie die op 
basis van deze richtlijn aan de Commissie 
wordt verstrekt, ontheft de lidstaten niet 
van hun aanmeldingsverplichting krachtens 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

(51) Voor de lidstaten, regio’s en 
plaatselijke autoriteiten zal het mogelijk 
zijn overheidshulp in te voeren om 
hernieuwbare energievormen te steunen 
aangezien deze in de beginfase duurder 
zijn dan de vormen die zij vervangen, 
waarbij gewaarborgd moet worden dat de 
penetratie op de energiemarkt niet leidt tot 
kortstondige commerciële voordelen of 
lagere prijzen voor de consumenten.
Steunmaatregelen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden genomen zijn staatssteun 
in de zin van artikel 87 van het Verdrag en 
moeten bij de Commissie worden 
aangemeld en, overeenkomstig artikel 88, 
lid 3, van het Verdrag door de Commissie 
worden goedgekeurd vóór ze mogen 
worden toegepast. Informatie die op basis 
van deze richtlijn aan de Commissie wordt 
verstrekt, ontheft de lidstaten niet van hun 
aanmeldingsverplichting krachtens 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

Or. es

Motivering

De beste manier om alternatieve energie in de lidstaten te steunen, is ze bij overheidshulp te 
betrekken en dergelijke energievormen te bevorderen.

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) De kansen om via innovatie en 
een duurzaam mededingingsbeleid op 
energiegebied  tot economische groei te 
komen, zijn onderkend. Vaak hangt de 
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productievan hernieuwbare energie af 
van lokale of regionale KMO’s. De 
kansen op het gebied van groei en 
werkgelegenheid die regionale en lokale 
investeringen in hernieuwbare energie in 
de lidstaten en hun regio’s scheppen, zijn 
belangrijk. De Commissie en de lidstaten 
moeten daarom nationale en regionale 
ontwikkelingsmaatregelen op deze 
gebieden steunen, de uitwisseling van 
optimale praktijken bij de productie van 
hernieuwbare energie tussen plaatselijke 
en regionale ontwikkelingsinitiatieven 
aanmoedigenen het gebruik van 
structuurfondsen op dit gebied 
bevorderen;

Or. en

Amendement 23
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in 
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschappen 
tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en
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Motivering

Het in de Richtlijn inzake hernieuwbare energieën geformuleerde streefcijfer van een aandeel 
van 10% voor biobrandstoffen voor 2020 werd door de Europese Raad voorgesteld op zijn 
zitting van maart 2007. De staatshoofden en regeringsleiders stelden hierbij echter enige 
voorwaarden, namelijk a) dat de productie duurzaam moest zijn en b) dat de tweede generatie 
commercieel beschikbaar moest zijn. Na maart 2007 zijn er meer en meer aanwijzingen gekomen 
dat deze voorwaarden niet zullen worden vervuld. Het streefcijfer van 10% moet daarom worden 
geschrapt.

Amendement 24
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in 
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap van 
elke lidstaat tegen 2020, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. cs

Amendement 25
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "biovloeistoffen": op basis van 
biomassa geproduceerde vloeibare 

(e) “biomassa voor energie”: op basis van 
biomassa geproduceerde vaste, gasvormige 



AM\727576NL.doc 13/42 PE407.810v01-00

NL

brandstof voor energiedoeleinden; of vloeibare brandstof voor 
energiedoeleinden;

Or. en

Motivering

Deze wetgeving is van toepassing op alle energie die wordt geproduceerd op basis van 
biomassa, en niet alleen op de brandstof in de vervoerssector of de vloeibare brandstof die wordt 
gebruikt bij het opwekken van warmte en kracht. Het is daarom van essentieel belang dat deze 
overkoepelende term wordt gedefinieerd.

Amendement 26
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "biobrandstof": vloeibare of 
gasvormige transportbrandstof die 
gewonnen is uit biomassa;

(f) “transportbrandstof op basis van 
biomassa”: vloeibare of gasvormige 
transportbrandstof die gewonnen is uit 
biomassa;

Or. en

Motivering

Biomassa voor energie kan op allerlei gebieden worden toegepast. Zo kan het worden gebruikt 
bij het opwekken van warmte of elektriciteit, evenals bij transportbrandstoffen. Deze term maakt 
dit onderscheid duidelijk.

Amendement 27
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "Land met een High Conservation 
Value (hoge instandhoudingswaarde)":
(i) gebieden met mondiaal, regionaal of 
nationaal gezien significante concentraties 
van biodiversiteitswaarden (bijv. endemie, 
bedreigde soorten, refugia);
(ii) gebieden op landschapsniveau die 
mondiaal, regionaal of nationaal gezien 



PE407.810v01-00 14/42 AM\727576NL.doc

NL

qua omvang significant zijn en waar 
levensvatbare populaties van de meeste, zo 
niet alle, van nature voorkomende soorten 
in natuurlijke distributiepatronen en in 
overvloed bestaan;
(iii) gebieden die zich bevinden in 
zeldzame of bedreigde ecosystemen of 
gebieden die zeldzame of bedreigde 
ecosystemen bevatten;
(iv) gebieden die in kritieke situaties dienst 
doen als fundamenteel ecosysteem (b.v. als 
het gaat om bescherming van 
stroomgebieden of erosiebestrijding);
(v) gebieden die voor lokale 
gemeenschappen essentieel zijn om in hun 
basisbehoeften te voorzien (bijv. voedsel, 
gezondheid);
(vi) gebieden die essentieel zijn voor de 
traditionele culturele identiteit van lokale 
gemeenschappen (gebieden met een 
culturele, ecologische of religieuze 
betekenis, welke betekenis in 
samenwerking met de gemeenschappen is 
vastgesteld).

Or. en

Motivering

De term “High Conservation Value”(HCV) moet worden gedefinieerd omdat deze de hoeksteen 
van artikel 15 vormt. In dit artikel wordt de duurzaamheid van brandstoffen op basis van 
biomassa gewaarborgd en wordt in het bijzonder ingegaan op de instandhouding van 
biodiversiteit en ecologische integriteit. De term “High Conservation Value” wordt gedefinieerd 
door een netwerk van organisaties, waaronder de IUCN (Internationale Unie voor het behoud 
van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen) en de Wereldbank, en wordt al gebruikt in het 
internationale houtcertificeringsprogramma van het Forestry Stewardship Council (FSC).

Amendement 28
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) land dat sinds 1990 geen bos of 
waterrijk gebied is, dat geen High 
Conservation Value heeft of dat niet in de 
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directe omgeving van land met een 
dergelijke waarde ligt, dat niet in een 
waardevol beschermd natuurgebied of 
door de overheid beschermd gebied ligt, en 
dat ten minste 10 jaar lang niet voor 
landbouwdoeleinden is gebruikt;

Or. en

Motivering

De termen “braakliggend land”, “gedegradeerd land” en “marginaal land” moeten in deze 
richtlijn worden gedefinieerd. Deze definitie moet duidelijk worden gesteld om te waarborgen 
dat dit land, als het wordt gebruikt voor transportbrandstoffen op basis van biomassa, geen 
beschermde status heeft, geen grote koolstofvoorraad heeft, of anderszins wordt gebruikt bij de 
productie van eten. De beschermingsstatus “High Conservation Value” is een status waar 
internationaal overeenstemming over is bereikt en die de biodiversiteit en de ecologische 
integriteit beschermt. In het kader van het Protocol van Kyoto is afgesproken dat 1990 het 
overgangsjaar met betrekking tot ontbossing is.

Amendement 29
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer in 2020 minstens 
10% bedraagt van het eindverbruik van 
energie in het vervoer in die lidstaat.

Schrappen

Bij het berekenen van het totale 
energieverbruik voor vervoer, met het oog 
op de naleving van de eerste alinea, wordt 
geen rekening gehouden met andere 
olieproducten dan benzine en diesel.

Or. en

Motivering

Het in de Richtlijn inzake hernieuwbare energieën geformuleerde streefcijfer van een aandeel 
van 10% voor biobrandstoffen voor 2020 werd door de Europese Raad voorgesteld op zijn 
zitting van maart 2007. De staatshoofden en regeringsleiders stelden hierbij echter enige 
voorwaarden, namelijk a) dat de productie duurzaam moest zijn en b) dat de tweede generatie 
commercieel beschikbaar moest zijn. Na maart 2007 zijn er meer en meer aanwijzingen gekomen 
dat deze voorwaarden niet zullen worden vervuld. Het streefcijfer van 10% moet daarom worden 
geschrapt.
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Amendement 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 - eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2015 minstens 7,5 % en in 2020 
minstens 10 % bedraagt van het 
eindverbruik van energie in het vervoer in 
die lidstaat. Vanaf 2015 moet de 
verhoging van de energiequota uit 
hernieuwbare energiebronnen worden 
verkregen uit biobrandstoffen van de 
tweede generatie, waterstof of elektriciteit 
die is geproduceerd met behulp van 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. es

Motivering

Om rekening te houden met de inspanningen die in de vervoerssector nodig zijn, moet voor 2015 
een tussentijds doel worden vastgesteld. Vanaf die datum moet het gebruik van biobrandstoffen 
van de eerste generatie worden beperkt ten voordele van andere energiebronnen die 
vriendelijker voor het milieu zijn.

Amendement 31
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 - eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt 
van het eindverbruik van energie in het 
vervoer in die lidstaat.

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
vervoer in 2020 het percentage is van het 
eindverbruik van energie in het vervoer dat 
hij haalbaar acht.

Or. cs
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Motivering

Ondanks het op de Europese Raad van Brussel in mart 2007 genomen besluit om 
biobrandstoffen voor 2020  in iedere lidstaat een aandeel van 10% te geven in het totale met het 
vervoer samenhangende verbruik aan benzine en diesel moet de verantwoordelijkheid voor een 
dergelijke beslissing met het oog op het landoppervlak dat voor de productie van voedsel 
beschikbaar is aan de lidstaten afzonderlijk worden gelaten.

Amendement 32
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een nationaal
actieplan vast. In de nationale 
actieplannen moeten de streefcijfers van 
de lidstaten voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen voor vervoer, 
elektriciteit en verwarming en koeling in 
2020 zijn vermeld, moeten passende 
maatregelen zijn opgenomen om deze 
streefcijfers te halen, inclusief nationale 
beleidsmaatregelen om de bestaande 
biomassa te ontwikkelen en nieuwe 
biomassa gebruiksklaar te maken voor 
verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

1. 1. Elke lidstaat stelt een actieplan voor 
hernieuwbare energiebronnen (APHE)
vast.

Or. en

Motivering

Teneinde een onderscheid te maken tussen andere aan energie gerelateerde actieplannen, heten 
de actieplannen die specifiek ingaan op hernieuwbare energie “actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen” ofwel APHE's. Dit is al is overeengekomen door het Europees Parlement in het 
kader van het INI-verslag van Europarlementariër Britta Thomsen over de routekaart voor 
hernieuwbare energie in Europa (EP-resolutie P6-TA(2007)0406 van 25 September 2007).
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Amendement 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast.

Elke lidstaat stelt een nationaal actieplan 
vast, uitgaande van de 
energieactieplannen die op lokaal en 
regionaal niveau zijn opgesteld en zijn 
afgestemd op het beleid inzake ruimtelijke 
ordening en bodemgebruik. In een 
vroegtijdig stadium raadplegen de 
lidstaten de regionale en lokale 
autoriteiten op actieve wijze in verband 
met de voorbereiding van de nationale 
actieplannen en betrekken deze actief bij 
de gang van zaken.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, inclusief 
nationale beleidsmaatregelen om de 
bestaande biomassa te ontwikkelen en 
nieuwe biomassa gebruiksklaar te maken 
voor verschillende toepassingen, en moet 
worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen.

In de nationale actieplannen moeten de 
streefcijfers van de lidstaten voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
voor vervoer, elektriciteit en verwarming 
en koeling in 2020 zijn vermeld, moeten 
passende maatregelen zijn opgenomen om 
deze streefcijfers te halen, ook op 
regionaal en lokaal niveau, inclusief 
nationale en regionale beleidsmaatregelen 
om de bestaande biomassa te ontwikkelen 
en nieuwe biomassa gebruiksklaar te 
maken voor verschillende toepassingen, en 
moet worden vermeld welke maatregelen 
worden genomen om aan de eisen van de 
artikelen 12 tot en met 17 te voldoen;
daarna geeft de EU de plaatselijke en 
regionale autoriteiten gedetailleerde 
richtsnoeren betreffende de actieve rol en 
de bevoegdheden die zij bij de uitvoering 
van deze plannen hebben, met 
gebruikmaking van praktijkvoorbeelden 
van de toepassing van energie van 
hernieuwbare energiebronnen die 
gebaseerd zijn op de bestaande optimale 
praktijken.

Or. en
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Amendement 34
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien verscheidene lidstaten van 
plan zijn hun streefcijfers gezamenlijk te 
verwezenlijken, moet elk van deze 
lidstaten de details van de gerelateerde 
overeenkomsten vastleggen in zijn 
nationale actieplan voor hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Motivering

Naast de nationale steunregeling en omwille van het vergemakkelijken van de flexibiliteit bij het 
verwezenlijken van de interim-streefcijfers en de totale streefcijfers voor hernieuwbare energie 
voor 2020, kunnen lidstaten, als ze dat willen, op vrijwillige basis samenwerken door middel van 
additionele flexibele instrumenten zoals overdrachtsadministratiecertificaten of gezamenlijke 
projecten, zoals is geformuleerd in artikel 9, lid c van deze richtlijn. Elke lidstaat die hiertoe 
besluit, moet de gezamenlijke overeenkomst in detail vastleggen in zijn APHE.

Amendement 35
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie zal, uiterlijk voor 30 
juni 2009, een bindende sjabloon 
verschaffen voor actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen, zodat de 
lidstaten beschikken over een richtsnoer.
De sjabloon zal de volgende 
minimumvereisten bevatten:
(a) Referentiestatistieken van lidstaten 
over het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie voor 2005 en het 
meest recente beschikbare jaar. Het 
eindverbruik van energie wordt hierbij 
gedefinieerd door:
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- vaste brandstoffen, olie, gas, 
hernieuwbare energiebronnen, 
elektriciteit en warmte (afgeleide warmte, 
stadsverwarming); warmte- en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen en niet-hernieuwbare 
energiebronnen;
- sectoren: industrie, gezinnen, diensten 
en vervoer;
- elektriciteit (zonder elektriciteit voor 
warmte en warm water), warmte (met 
elektriciteit voor warmte en warm water) 
en vervoer; in elk geval uit hernieuwbare 
energiebronnen en niet-hernieuwbare 
energiebronnen;
(b) Bindende totale nationale streefcijfers 
voor lidstaten voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie in 2020, zoals 
aangegeven in deel B van bijlage I;
(c) Bindende minimale nationale interim-
streefcijfers voor lidstaten, zoals 
aangegeven in deel B van bijlage I;
(d) Bindende nationale streefcijfers voor 
2020 en minimale interim-streefcijfers 
voor lidstaten voor de aandelen van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit, verwarming, koeling en 
vervoer:
(i) bindende streefcijfers voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit in 2020, teneinde te voldoen 
aan deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit, teneinde te 
voldoen aan deel B van bijlage I;
(ii) bindende streefcijfers voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
verwarming en koeling:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
verwarming en koeling in 2020, teneinde 
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te voldoen aan deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in verwarming en koeling, 
teneinde te voldoen aan deel B van bijlage 
I;
(iii) bindende streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
vervoer in 2020, teneinde te voldoen aan 
deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer, teneinde te voldoen 
aan deel B van bijlage I;
(e) Maatregelen om deze streefcijfers te 
verwezenlijken:
(i) overzichtstabel van alle maatregelen 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen
(ii) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit:
- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 14
(iii) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in verwarming en koeling:
- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 13
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(iv) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit:
- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 13 en in 
artikel 15 tot en met 17
(v) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het gebruik van energie uit biomassa:
- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen voor het 
mobiliseren van nieuwe biomassa, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volgende 
beginselen:
de hoeveelheid benodigde biomassa om te 
voldoen aan de doelstellingen
het type en de oorsprong van biomassa 
moet worden gedefinieerd
de beschikbaarheid, het potentieel en de 
invoer van biomassa moeten aansluiten 
op de biomassadoelstelling
er worden maatregelen gedefinieerd om 
de beschikbaarheid van biomassa te 
verbeteren, waarbij rekening wordt 
gehouden met andere biomassagebruikers 
(landbouw- en bosbouwsectoren)
(f) Beoordelingen:
(i) de totale bijdrage die wordt verwacht 
van elke technologie voor hernieuwbare 
energie om te voldoen aan het bindende 
streefcijfer voor 2020 en de interim-
streefcijfers voor de aandelen van energie 
uit hernieuwbare bronnen in elektriciteit, 
verwarming en koeling en vervoer
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(ii) het brutoverbruik van energie in 2020 
en het eindverbruik van energie in 2020 
op basis van een scenario voor gebruik 
onder normale omstandigheden en een 
scenario voor efficiëntie
(iii) een strategische milieubeoordeling 
zoals geformuleerd in Richtlijn 
2001/42/EG betreffende strategische 
milieubeoordeling, waarin zowel de 
voordelen als de gevolgen voor het milieu 
staan vermeld als het gaat om het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen.

Or. en

Motivering

De meeste inspanningen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie zullen zich richten 
op het verbeteren van het raamwerk voor investeringen in hernieuwbare energie. De Commissie 
zal daarom uiterlijk op 31 maart 2010 een duidelijk geharmoniseerd model voor nationale 
actieplannen voor hernieuwbare energiebronnen beschikbaar stellen aan lidstaten, zodat de 
presentatie van de nationale actieplannen en de hierop volgende analyse wordt vergemakkelijkt.

Amendement 36
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten uiterlijk op 
31 maart 2010 hun nationale actieplannen 
aanmelden bij de Commissie.

2. De lidstaten moeten uiterlijk op 
31 maart 2010 hun actieplannen op het 
gebied van energie uit hernieuwbare 
bronnen aanmelden bij de Commissie.

Or. en

Motivering

Teneinde een onderscheid te maken tussen andere aan energie gerelateerde actieplannen, heten 
de actieplannen die specifiek ingaan op hernieuwbare energie “actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen” ofwel APHE's. Dit is al is overeengekomen door het Europees Parlement in het 
kader van het INI-verslag van Europarlementariër Britta Thomsen over de routekaart voor 
hernieuwbare energie in Europa (EP-resolutie P6-TA(2007)0406 van 25 September 2007).
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Amendement 37
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als een lidstaat een actieplan voor 
hernieuwbare energiebronnen heeft 
aangemeld op grond van lid 2, kan de 
Commissie dit plan of een onderdeel 
hiervan binnen drie maanden afkeuren, 
omdat het niet alle elementen bevat die 
staan vermeld in lid 1 ter of omdat het niet 
voldoet aan de verplichte streefcijfers die 
staan vermeld in bijlage I. In dit geval 
stelt de lidstaat amendementen voor. Het 
actieplan wordt pas als aangenomen 
beschouwd als de Commissie de 
amendementen heeft geaccepteerd. Een 
besluit tot verwerping wordt door de 
Commissie gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Teneinde te waarborgen dat er een goed toezicht wordt gehouden op de voortgang van de 
lidstaten en dat niet-naleving snel en effectief wordt aangepakt, moeten er strengere procedures 
worden gehanteerd als het gaat om de ingediende actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen. Deze moeten verdere verplichtingen opleggen aan de lidstaten.

Amendement 38
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) minder omslachtige 
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten; en

(f) minder omslachtige 
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten en voor 
gedecentraliseerde installaties voor 
hernieuwbare energie, zoals fotovoltaïsche 
elektriciteit, solaire thermale energie, 
kleine ketels op biomassa, kleine biogas-
microcogen, worden toestemmingen 
vervangen door een eenvoudige melding 
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aan het bevoegde overheidslichaam; en

Or. en

Motivering

Een eenvoudige melding in plaats van omslachtige toestemmingsprocedures versnelt de 
penetratie van kleine en gedecentraliseerde installaties voor hernieuwbare energie.

Amendement 39
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt.
Uitzonderingen daarop moeten 
transparant zijn en gebaseerd zijn op 
criteria die verband houden met:

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt.

(a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of
(b) lokale beperkingen wat de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen betreft.

Or. en

Motivering

Verplichte installatie van hernieuwbare energie in alle nieuwe gebouwen en bij belangrijke 
renovaties is belangrijk om de penetratie van hernieuwbare energie te versnellen.

Amendement 40
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – inleiding en punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen een 
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minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt.
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt bereikt.
Uitzonderingen daarop moeten transparant 
zijn en gebaseerd zijn op criteria die 
verband houden met:

(a) het gebruik van passieve, lage- of 
nulenergiegebouwen; of

(a) energie-efficiëntie van gebouwen, 
omschreven met een combinatie van de  
isolatienormen en de toegepaste 
verwarmingstechniek, waaronder kracht-
warmtekoppeling;

Or. de

Motivering

In de nieuwbouw kan vaak zonder veel extra kosten gebruik worden gemaakt van energie uit 
hernieuwbare bron. Toch moeten voor investeerders verdere technische mogelijkheden bestaan, 
omdat deze vaak tegen nog minder kosten bijdragen aan een veilige energievoorziening en de 
bescherming van het klimaat. Bij bestaande gebouwen zijn de kosten van de installatie  van 
apparatuur voor het gebruik van hernieuwbare energie vaak extra hoog en variëren ze sterk van 
geval tot geval. Hier ligt financiële steun van de overheid meer voor de hand dan 
bouwvoorschriften die de kosten van reeds bestaande gebouwen sterk verhogen en waarbij 
bureaucratische controleprocedures nodig zijn.

Amendement 41
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten en hun regionale en 
lokale autoriteiten gaan vanaf 2010 
huisvesting met het concept plus-energie 
proactief bevorderen voor overheids- en 
particuliere gebouwen en gaan 
gebouwen met plus-energie uiterlijk in 
2015 verplichten.
De lidstaten en hun regionale en lokale 
autoriteiten stellen de eis dat vanaf 2012 
gebouwen van overheden of semi-
overheden op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau worden omgezet in 
vlaggenschipprojecten voor het gebruik 
van hernieuwbare energie en normen 
voor plus-energie gebruiken.
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Daken van alle overheids- of semi-
overheidsgebouwen worden ter 
beschikking gesteld van derden voor de 
investering in installaties voor de 
productie van hernieuwbare energie.

Or. en

Motivering

De lidstaten coördineren met hun lokale en regionale autoriteiten concepten voor de renovatie 
van het bestaande gebouwenbestand, de modernisering van bestaande of het bouwen van nieuwe 
systemen voor stadsverwarming en -koeling en het geleidelijk invoeren van hernieuwbare 
energie.

Amendement 42
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie voor 
verwarmings- en koelingssystemen en voor 
apparatuur die een aanzienlijke 
energiebesparing mogelijk maakt. De 
lidstaten maken gebruik van energie- of 
milieukeuren of van andere op nationaal of 
Europees niveau opgestelde geschikte 
certificaten of normen, voor zover deze 
bestaan, om dergelijke systemen en 
apparatuur aan te moedigen.

5. In hun bouwvoorschriften en -regels 
stellen de lidstaten stimulansen vast voor 
het gebruik van hernieuwbare energie voor 
verwarmings- en koelingssystemen, 
voornamelijk in de stedelijke gebieden 
waar deze systemen bijzonder veel nut 
hebben, en voor apparatuur die een 
aanzienlijke energiebesparing mogelijk 
maakt. De lidstaten maken gebruik van 
energie- of milieukeuren of van andere op 
nationaal of Europees niveau opgestelde 
geschikte certificaten of normen, voor 
zover deze bestaan, om dergelijke 
systemen en apparatuur aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Het is vanuit het oogpunt van het regionaal beleid van de EU belangrijk om in verband met de 
bevordering van verwarmings- en koelsystemen die met hernieuwbare energie werken de 
stedelijke dimensie van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen te onderstrepen.
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Amendement 43
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van warmtepompen moeten 
de lidstaten stimulansen geven voor 
pompen die beantwoorden aan de 
minimumeisen inzake de milieukeur, 
zoals vastgesteld in 
Beschikking 2007/742/EG.

Schrappen

Or. en

Motivering

Warmtepompen voor de buitenlucht worden niet beschouwd als een bron van hernieuwbare 
energie. In plaats daarvan worden ze beschouwd als eis voor energie-efficiëntie krachtens 
Richtlijn 2006/32/EG (energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten).

Amendement 44
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

3. De lidstaten stellen, voorzover deze niet 
al beschikbaar zijn in de desbetreffende 
opleidingsprogramma’s,
certificatieregelingen op voor installateurs 
van kleinschalige warmwaterketels en 
verwarmingsketels op biomassa, 
fotovoltaïsche en thermale systemen op 
zonne-energie en warmtepompen.
Dergelijke regelingen worden gebaseerd op 
de in bijlage IV vastgelegde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig deze 
criteria zijn afgegeven.

Or. de

Motivering

Gezien het hoge niveau van de opleidingen voor ambachtelijke beroepen in de meeste lidstaten 
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gaat de voorgestelde certificatieregeling te ver.

Amendement 45
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
warmtepompen. Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en 
geothermische systemen. Dergelijke 
regelingen worden gebaseerd op de in 
bijlage IV vastgelegde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig deze 
criteria zijn afgegeven.

Or. en

Motivering

Warmtepompen voor de buitenlucht vallen niet onder de richtlijn hernieuwbare energie.
Warmtepompen voor geothermale energie vallen hier wel onder.

Amendement 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten komen tot 
overeenstemming over de instelling van 
een aantal samenwerkingslijnen waarbij 
de regionale en lokale autoriteiten worden 
betrokken, om deze volledig deel te laten 
nemen aan de ontwikkeling van 
informatie-, bewustmakings-, 
begeleidings- en opleidingsprogramma’s.

Or. es
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Motivering

De regionale en locale autoriteiten zijn belangrijk voor scholing en opleiding en krijgen van de 
burgers steeds vaker de vraag de huidige informatievoorziening te verbeteren.

Amendement 47
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft. De exploitanten 
van transmissiesystemen geven bij 
transmissie van elektriciteit voorrang aan 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover 
de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt.

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
garanderen. Zij zorgen er ook voor dat 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voorrang krijgt wat de 
toegang tot het net betreft. De exploitanten 
van transmissiesystemen geven bij 
transmissie van elektriciteit voorrang aan 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover 
de veiligheid van het nationale 
elektriciteitssysteem niet in gevaar komt en 
voorzover de exploitatie van kracht-
warmtekoppelingsinstallaties niet wordt 
geschaad.

Or. de

Motivering

De bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en van  kracht-
warmtekoppeling is voor beide technieken gericht op een verbetering van de ononderbroken 
energievoorziening en de bescherming van het klimaat en beide technieken moeten worden 
gezien als instrumenten die even belangrijk zijn bij het nastreven van die doelen. Per geval moet 
de bijdrage van de betrokken installatie aan een ononderbroken energievoorziening en aan de 
bescherming van het klimaat worden beoordeeld, met inachtneming van de economische 
aspecten.
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Amendement 48
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie en de betrokken 
lidstaten ontwikkelen een gecoördineerde 
aanpak voor de ontwikkeling van offshore 
wind- en zee-energie in de Noordzee en de 
Baltische Zee. Dit plan bevat 
gestroomlijnde goedkeuringsprocedures.
De noodzakelijke netwerkinfrastructuur, 
zowel off-shore als on-shore, is een 
prioriteitsproject in het trans-Europees 
netwerk (TEN).
De Commissie en de betrokken lidstaten 
ontwikkelen een gecoördineerde aanpak 
voor de ontwikkeling van 
elektriciteitscapaciteit uit wind- en zonne-
energie in het Middellandse-Zeegebied, in 
landen binnen en buiten de EU. De 
noodzakelijke netwerkinfrastructuur is 
een prioriteitsproject in het trans-
Europees netwerk (TEN).

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van de offshore wind- en zeemogelijkheden in de Noordzee en de Baltische zee 
en de ontwikkeling van zonne- en windenergie in het Middellandse-Zeegebied wordt 
vergemakkelijkt door een gecoördineerde aanpak en moet een prioriteit zijn in het TEN-initiatief.

Amendement 49
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. De lidstaten en hun regionale en 
lokale autoriteiten nemen de benodigde 
maatregelen om een infrastructuur voor 
stadsverwarming te ontwikkelen ten einde 
de ontwikkeling van de productie van 
centrale verwarming en koeling uit grote 
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biomassa-, solaire en geothermale 
faciliteiten mogelijk te maken. In hun 
nationale actieplannen beoordelen de 
lidstaten de noodzaak om nieuwe 
infrastructuur te bouwen teneinde de 
integratie van de hoeveelheden centraal 
geproduceerde hernieuwbare verwarming 
en koeling te vergemakkelijken die nodig 
is om het nationale streefcijfer van 2020 
te behalen.

Or. en

Motivering

De grootschalige opname van hernieuwbare energie in verwarming en koeling is afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur voor stadsverwarming en -koeling.
Nationale, regionale en lokale overheden spelen in dit opzicht een cruciale rol.

Amendement 50
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen.

(c) het in aanmerking komen voor 
financiële steun voor het verbruik van 
biomassa voor energie.

Or. en

Motivering

Deze wetgeving is van toepassing op alle van biomassa geproduceerde energie, niet alleen op de 
brandstof die in de vervoerssector wordt toegepast. De duurzaamheidscriteria die in dit artikel 
worden beschreven mogen niet beperkt worden tot vervoersbrandstoffen, aangezien alle 
biomassaproductie, met inbegrip van die welke voor warmte- of elektriciteitsopwekking wordt 
gebruikt, effecten met zich mee kan brengen die aangepakt moeten worden.
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Amendement 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 - tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die geproduceerd zijn in 
installaties die in januari 2008
operationeel waren, is de eerste alinea van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen die geproduceerd zijn in 
installaties die in juni 2009 operationeel 
waren, is de eerste alinea van toepassing 
met ingang van 1 januari 2013.

Or. es

Motivering

Bij de huidige redactie zal een groot aantal regio’s van de EU die de productie van 
biobrandstoffen met steunregelingen hebben bevorderd worden uitgesloten van regelingen om de 
doelstellingen te bereiken die in de richtlijn zijn vastgelegd. Om exploitanten rechtszekerheid te 
geven moeten zij ene redelijke periode krijgen om hun productieprocessen aan te passen aan de 
strengere emissie-eisen van deze richtlijn.

Amendement 52
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De brandstoffen voor 
vervoersdoeleinden afkomstig van 
biomassa waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassing 
van lid 1 beperken zich tot brandstoffen 
die zijn geproduceerd van:
(a) afvalstoffen of reststoffen, inclusief 
biogas,
(b) voedergewassen  verbouwd op 
braakliggend, aangetast of marginaal 
land met een netto batig koolstofsaldo in 
verband met de aan het grondgebruik 
verbonden emissies gedurende tien jaar;
(c) brandstof afkomstig van 
voedergewassen die niet leiden tot 
emissies die direct of indirec het gevolg 
zijn van verandering van het 
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grondgebruik.

Or. en

Amendement 53
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met een 
erkende grote biodiversiteit, d.w.z. land dat 
in of na januari 2008 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het 
die status nog steeds heeft:

3. De biomassa die bestemd is om als 
energiebron te worden gebruikt en niet 
bestemd is voor vervoersdoeleinden en
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1 mogen 
niet geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met een erkende 
grote biodiversiteit, tenzij deze bestaat uit 
legale en gereguleerde afvalstromen, of 
houtresten die afkomstig zijn van 
legitieme praktijken in verband met 
natuurbeheer. Hieronder valt land dat in 
of na 1990 een van de hierna vermelde 
statussen had, ongeacht of het die status 
nog steeds heeft:

(-a) Land met een hoge 
instandhoudingswaarde

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(a) bossen die niet verstoord zijn door 
menselijke activiteit, d.w.z. bossen zonder 
significante menselijke interventie of waar 
de laatste significante menselijke 
interventie zo lang geleden is dat de 
natuurlijke soorten en processen de kans 
hebben gekregen zich te herstellen;

(b) gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden.

(b) gebieden die zijn aangeduid voor 
natuurbeschermingsdoeleinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de productie van de 
grondstof in kwestie geen invloed heeft op 
die doeleinden.

(c) graslanden met grote biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden die rijk zijn aan soorten, 
niet worden bemest en niet zijn aangetast.

(c) graslanden met een hoge biodiversiteit, 
d.w.z. graslanden waarbij de natuurlijke 
samenstelling van de soorten alsmede de 
ecologische kenmerken en processen is 
behouden en die niet worden bemest.

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke graslanden onder punt c) vallen. Een 

De Commissie stelt de criteria en 
geografische grenzen vast om te bepalen 
welke graslanden onder punt c) vallen. Een 
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dergelijke maatregel, die bedoeld is om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, 
vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

dergelijke maatregel, die bedoeld is om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 21, lid 3, 
vermelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 54
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
statussen had en deze status niet langer 
heeft:

4. De grondstoffen die worden gebruikt 
voor de productie van de biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen waarmee 
rekening wordt gehouden met het oog op 
de toepassingen van lid 1 moeten 
afkomstig zijn uit:

(a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is, inclusief ongerepte 
veengebieden;

(a) bossen die worden beheerd en gekapt 
volgens de MCPFE-criteria voor 
duurzaam bosbeheer of vergelijkbare 
criteria uit andere regionale processen 
voor het bosbouwbeleid en die voldoen 
aan de nationale wetgeving voor de 
bosbouw en het milieu;

(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan één hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 30%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse 
kunnen bereiken.

(b) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is, inclusief ongerepte 
veengebieden; de hoeveelheid turf die 
gewonnen wordt met het oog op de 
toepassing van lid 1 mag niet groter zijn 
dan de natuurlijke jaarlijkse aanwas.

De bepalingen van deze alinea zijn niet 
van toepassing als het land, op het 
ogenblik dat de grondstof werd verkregen, 
dezelfde status had als in januari 2008.

Or. en
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Motivering

Het zou nuttig zijn het gebruik van turf als het gebruik van een hernieuwbare energiebron goed 
te keuren, maar dan onder bepaalde voorwaarden waarbij duurzaamheid gewaarborgd wordt.

Amendement 55
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1 mogen niet geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in 
januari 2008 een van de hierna vermelde 
statussen had en deze status niet langer 
heeft:

4. De biomassa die bestemd is om als 
energiebron te worden gebruikt en niet 
bestemd is voor vervoersdoeleinden en
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1 mogen 
niet geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in  1990
een van de hierna vermelde statussen had 
en deze status niet langer heeft:

(a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat 
permanent of tijdens een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat of 
verzadigd is, inclusief ongerepte 
veengebieden;

(a) waterrijke gebieden,

(aa) veengebieden,
(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan één hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een 
bedekkingsgraad van meer dan 30%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse
kunnen bereiken.

(b) permanent beboste gebieden, d.w.z. 
gebieden van meer dan 0,5 hectare met 
bomen van hoger dan vijf meter en een
bedekkingsgraad van meer dan 10%, of 
bomen die deze waarden ter plaatse
kunnen bereiken.

De bepalingen van deze alinea zijn niet 
van toepassing als het land, op het 
ogenblik dat de grondstof werd verkregen, 
dezelfde status had als in januari 2008.

(b bis) savannenland en land met 
struikbegroeiing, d.w.z. gebieden met een 
gemengde begroeiing met bomen en 
struiken en grasland met een hoog 
koolstofgehalte;
(b ter) permanent grasland, d.w.z. 
natuurgebieden en weilanden die 
minstens 20 jaar als grasland of weide 
gebruikt zijn en niet bebost zijn.

Or. en
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Amendement 56
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ongeacht de vraag of de 
grondstoffen binnen of buiten het 
grondgebied van de Gemeenschap zijn 
verbouwd, wordt energie uit  biomassa 
niet in aanmerking genomen met het oog 
op de toepassing van lid 1, tenzij de 
basisgrondstof overeenkomstig de 
volgende criteria werd gekweekt:
(a) eerbiediging van de rechten op de 
grond van plaatselijke gemeenschappen 
en inheemse volkeren zoals omschreven 
in de VN-verklaring inzake de rechten 
van inheemse volkeren en andere 
desbetreffende internationale kaders, 
zodat:
- de rechten om het land te gebruiken 
kunnen worden aangetoond en niet 
legitiem worden betwist door plaatselijke 
gemeenschappen met aantoonbare 
rechten;
- het gebruik van het land voor energie uit 
biomassa geen afbreuk doet aan de 
wettelijke rechten, het gewoonterecht of 
traditionele rechten van andere 
gebruikers zonder hun vrije, 
voorafgaande en na informatie tot stand 
gekomen toestemming, en
(b) procedures voor raadpleging van en 
contact met lokale bevolkingen en 
belangengroeperingen via de eigen 
instanties;
(c) eerbiediging van de nationale 
wetgeving inzake de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers en inzake 
de minimumbeloning;
(d) eerbiediging van de desbetreffende 
overeenkomsten en aanbevelingen van de 
IAO;
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(e) contracten met kleine boeren die 
redelijk en doorzichtig zijn en die worden 
nagekomen. Met name kunnen worden 
genoemd:
- de overeengekomen betalingen worden 
tijdig verricht en alle kosten, heffingen en 
vergoedingen worden vooraf duidelijk 
uitgelegd en hierover wordt vooraf 
overeenstemming bereikt;
- de prijsstelling van de inputs, diensten 
en producten wordt duidelijk verklaard;
- de schuldaflossingsprogramma's zijn 
geheel helder en kennen een redelijk 
rentepercentage.

Or. en

Amendement 57
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen niet weigeren om, 
wegens andere duurzaamheidsredenen, 
met het oog op de toepassingen van lid 1 
rekening te houden met overeenkomstig 
dit artikel verkregen biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Duurzaamheidscriteria vanuit het 

oogpunt van een beveiligde 
voedselvoorziening
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Biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
mogen niet als prioritair gewas worden 
geteeld op land dat voor de 
voedselproductie is bestemd.

Or. cs

Motivering

De gevolgen van deze richtlijn moeten gezien worden in het licht van de analyses van de VN en 
van de Wereldbank (die aantonen dat de voornaamste reden voor een voedselcrisis de hoge 
kosten van de productie van biobrandstoffen zijn) en de bezwaren van het wetenschappelijk 
comité van het Europees milieuagentschap tegen het plan van de Commissie (met als doel ervoor 
te zorgen dat voor 2020 biobrandstoffen 10% van alle brandstoffen uitmaken).

Amendement 59
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien een standaardwaarde voor 
broeikasgasreducties met betrekking tot 
het productietraject van de biobrandstof is 
vastgesteld in deel A of B van bijlage VII, 
wordt die standaardwaarde gebruikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Overheidssteun voor deze 
energieën, waartoe behoren kan het 
gebruik van structuurfondsen voor 
onderzoek en ontwikkeling van 
energietechnologie overeenkomstig de 
bepalingen van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie.

Or. es
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Motivering

Het gebruik van communautaire instrumenten zoals de structuurfondsen moet de onderzoeks-,  
ontwikkelings- en innovatiecapaciteit op deze gebieden versterken.

Amendement 61
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de geraamde effecten van 
investeringen in de productie van energie 
uit hernieuwbare bronnen op de doelen 
voor regionale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 62
Jana Bobošíková

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie houdt toezicht op de 
oorsprong van de in de Gemeenschap 
verbruikte biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen en analyseert de gevolgen 
van de productie ervan voor het 
landgebruik in de Gemeenschap en de 
belangrijkste derde landen die dergelijke 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
leveren. Dit toezicht is gebaseerd op de 
verslagen van lidstaten, ingediend 
overeenkomstig artikel 19, lid 1, en van de 
relevante derde landen en 
intergouvernementele organisaties en op 
wetenschappelijke studies en andere 
relevante informatie. De Commissie houdt 
ook toezicht op de wijzigingen van de 
grondstoffenprijzen ten gevolge van het 
gebruik van biomassa voor energie en op 
de daarmee verband houdende positieve en 
negatieve gevolgen voor de 
voedselvoorziening.

1. De Commissie houdt toezicht op de 
oorsprong van de in de Gemeenschap 
verbruikte biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen en analyseert de gevolgen 
van de productie ervan voor het 
landgebruik in de Gemeenschap en de 
belangrijkste derde landen die dergelijke 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
leveren. Dit toezicht is gebaseerd op de 
verslagen van lidstaten, ingediend 
overeenkomstig artikel 19, lid 1, en van de 
relevante derde landen en 
intergouvernementele organisaties en op 
wetenschappelijke studies en andere 
relevante informatie. De Commissie houdt 
ook toezicht op de wijzigingen van de 
grondstoffenprijzen ten gevolge van het 
gebruik van biomassa voor energie en op 
de daarmee verband houdende positieve en 
negatieve gevolgen voor de 
voedselvoorziening in de voornaamste 
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derde landen die de producten leveren. Zij 
houdt tevens rekening met de verslagen 
van de VN en de Wereldbank.

Or. cs

Motivering

Uit de huidige analyses van de VN en van de Wereldbank blijkt dat de voornaamste reden voor 
een voedselcrisis de hoge kosten van de productie van biobrandstof zijn. De Commissie dient met 
deze studies rekening te houden.

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de effecten van de investeringen in 
de productie van energie uit hernieuwbare 
bron van de lidstaten en regio’s op 
regionale groei en werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 64
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 3, lid 2, vermelde indicatief 
traject moet gebaseerd zijn op de volgende 
aandelen van energie uit hernieuwbare 
bronnen:

Het in artikel 3, lid 2, vermelde verplichte 
minimum tussentijdse streefcijfer moet 
gebaseerd zijn op de volgende aandelen 
van energie uit hernieuwbare bronnen:

Or. en

Motivering

Teneinde te waarborgen dat de Gemeenschap en de lidstaten de totale streefcijfers voor 2020 
verwezenlijken, is het noodzakelijk dat er tevens verplichte interim-streefcijfers worden 
vastgesteld. Het traject dat wordt voorgesteld volgens deze bijlage 1B start erg langzaam en 
wacht met de grootste opname van hernieuwbare energie tot de laatste jaren voor 2020.
Wanneer deze curve niet wordt voltooid, wordt het voor de lidstaten erg moeilijk om hun 
streefcijfer voor 2020 te halen. In dat opzicht zou het als het absolute benodigde minimum 
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moeten worden beschouwd.

Amendement 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII C – punt C – paragraaf 16 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen, behalve residuen van 
landbouwproducten zoals stro, bagasse, 
vliezen, kolven en notedoppen.
Bijproducten met een negatieve energie-
inhoud worden met het oog op deze 
berekening geacht een energieinhoud nul te 
hebben.

In het geval van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen wordt met het oog op deze 
berekening rekening gehouden met alle 
bijproducten, inclusief elektriciteit, die niet 
onder punt 14 vallen. Bijproducten met een 
negatieve energie-inhoud worden met het 
oog op deze berekening geacht een 
energieinhoud nul te hebben.

Or. es

Motivering

Sommige producten zoals stro moeten als bijproduct worden behandeld en niet als residu. In 
veel lidstaten wordt stro als voeder in de veeteelt gebruikt, zodat het toegestaan moet zijn om het 
op te nemen in de berekening van het saldo van de broeikasgasemissies.
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