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KORTE MOTIVERING

Fossiele brandstoffen zijn heel lang het levensbloed van onze samenleving geweest. De 
modernisering zoals wij die kennen, zou zonder overvloedige voorraden aan goedkope olie, 
kolen en gas niet mogelijk zijn geweest. Maar aan die periode van afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen zal spoedig een einde moeten komen. Onze energie- en 
transportsystemen moeten grondig worden omgevormd – ten behoeve van energiezekerheid 
en energie-economie, maar bovenal voor het tegengaan van klimaatverandering. 
Klimaatverandering is jarenlang primair als een milieuprobleem gezien. Vandaag wordt 
echter algemeen erkend dat klimaatverandering alle sectoren van de maatschappij treft en bij 
het uitblijven van krachtige maatregelen catastrofale gevolgen voor de maatschappij kan 
hebben.

De EU op een kruispunt
De EU staat wat de toekomst van haar energievoorziening betreft, op een kruispunt. Er is geen 
panacee voor het energie- en klimaatprobleem. Wat nodig is, is een veelzijdige aanpak die op 
de volgende pijlers is gebaseerd:

- grotere energie-efficiëntie;
- geleidelijke substitutie van fossiele brandstoffen;
- grootschalige investeringen in onderzoek, ontwikkeling en gebruik van alternatieve 

energiebronnen, in de eerste plaats hernieuwbare energie.
Het Commissievoorstel voor de Richtlijn hernieuwbare energie vloeit rechtstreeks voort uit 
het besluit van de Europese Raad van maart 2007. Het voorstel strekt tot het vaststellen van 
een algemeen bindend streefcijfer van 20% voor het aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen in het totale energieverbruik in 2020 en een net zo bindend streefcijfer van 
10% voor het aandeel van hernieuwbare energie in de vervoersector, uiterlijk in 2020, alsook 
bindende nationale streefcijfers die in overeenstemming zijn met het algemene EU-streefcijfer 
van 20%, eveneens uiterlijk in 2010.

Het voorstel van de Commissie is welkom. Het Parlement heeft onlangs in verscheidene 
verslagen gevraagd om een hoger aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix van de 
EU, en heeft zelfs een bindend streefcijfer van 25% overwogen.
Dit advies van ENVI is opgesteld onder de bepaling voor nauwere samenwerking met de 
commissie ten principale, ITRE. In overeenstemming met de wensen van de rapporteur voor 
ITRE, ligt het zwaartepunt van het onderhavige advies op de voorgestelde 
duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. 

Bio-energie – deel van de oplossing
Net als andere hernieuwbare energiebronnen kunnen biobrandstoffen een waardevolle
bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en energiezekerheid. Biomassa 
heeft twee doorslaggevende voordelen. Ten eerste is het opgeslagen energie – net als fossiele 
brandstoffen kan het op elk moment worden benut, en ten tweede kunnen er alle vormen of 
dragers van energie uit worden gewonnen die voor moderne economieën onmisbaar zijn: 
elektriciteit, gas, vloeibare brandstoffen en warmte. Bio-energie schept banen op het 
platteland en kan in de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de bosbouw de 
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rentabiliteit verhogen. Plantages voor biomassa kunnen helpen om verarmd land weer 
vruchtbaar te maken en de aanleg van bomen, struiken of grassen kan bij bodemdegradatie 
een herstelproces op gang brengen, waarbij de productie en verkoop van energie een 
waardevol extraatje oplevert.

De productie van biomassa is tegelijkertijd uit de aard der zaak erg grondintensief en de 
daarmee verband houdende milieueffecten zijn aanzienlijk. Belangrijke bezwaren zijn onder 
meer ontbossing, verlies van biodiversiteit, uitputting van voedingsstoffen in de bodem, en 
buitensporig waterverbruik. Positieve milieueffecten zijn onder meer het herstel van verarmde 
bodem, het ontstaan van aanvullende gebruiksmogelijkheden voor de grond, en synergieën bij 
de verstrekking van vezels en andere niet-energetische producten. De bioraffinaderij is een 
modern concept waarbij in een zeer efficiënt agro-industrieel complex een veelheid van 
producten wordt gemaakt – voedingsmiddelen, veevoeder, brandstof, vezels en andere –
waardoor de bodemrijkdommen en biogrondstoffen optimaal worden benut.
Er is een scala van technologieën voor het efficiënt omzetten van biomassa, vooral voor het 
omzetten van biomassa in warmte en energie. Het gebruik van biomassa voor warmte- en 
energietoepassingen geniet over het algemeen de voorkeur, omdat dit uit economisch oogpunt 
concurrerender en uit milieuoogpunt effectiever is dan het gebruik van biomassa voor 
vervoerstoepassingen.

Het feit dat biomassa beter voor warmte- en energieproductie kan worden gebruikt, betekent 
echter niet dat uit biomassa niet ook vervoersbrandstof kan worden geproduceerd. De emissie 
van broeikasgassen door de vervoersector vormt een moeilijke uitdaging voor de EU en neemt 
in de meeste lidstaten toe. Een verdere stijging van de vervoeremissies is volstrekt 
onverenigbaar met de algemene doelstelling van de EU om de emissie van broeikasgassen 
vóór 2020 met 30% of meer te verminderen. Er moet naar alternatieven worden gezocht, zoals

- hogere brandstofefficiëntie;
- extra inspanningen voor het ontwikkelen van elektrovoertuigen, (plug-in) hybride-

auto’s en brandstofcelauto’s op waterstof; 
- modal shift, waarmee het openbaar vervoer, zoals de trein, wordt gestimuleerd;

- gebruik van biobrandstoffen.
Hoewel hybride-auto’s en auto’s die op waterstof en elektriciteit rijden veelbelovende 
alternatieven zijn, kan nog niemand zeggen welke van de technologieën die momenteel in 
ontwikkeling zijn, het beste antwoord zal zijn op de energie- en klimaatproblemen. Alle 
alternatieven moeten open worden gehouden. 

Toenemende twijfels over biobrandstoffen
Nog maar een paar jaar geleden werd biobrandstof door sommigen gezien als een panacee 
voor een scala van problemen op het gebied van energie, milieu en plattelandsontwikkeling. 
Vandaag worden daar door velen vraagtekens bij gezet. Niet alleen wordt getwijfeld aan de 
verwachte bijdrage van biobrandstoffen aan de vermindering van broeikasgasemissies, ook 
wordt gevreesd voor tal van nadelige effecten voor het milieu. Zo bestaat onder meer de vrees 
dat door intensivering en uitbreiding van de productie van biobrandstoffen de druk op bodem, 
water en biodiversiteit zal toenemen. Ook maakt men zich zorgen dat hierdoor de 
voedselzekerheid zal afnemen en de vernietiging van het regenwoud zal worden versneld. 
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Momenteel wordt slechts 25 miljoen hectare grond voor het verbouwen van biobrandstof 
gebruikt, dat is ongeveer 0,5 % van de 5 miljard hectare akkerland in de wereld. Wat de 
stijging van de voedselprijzen betreft, die wordt minder bepaald door het verbouwen van 
biobrandstoffen als door tal van andere factoren, zoals ongunstige weersomstandigheden, 
vermindering van de graanvoorraden, handelsbeperkingen, grondstoffenspeculatie, de 
stijgende vraag van opkomende economieën, en de hogere olieprijzen, omdat dat weer leidt 
tot hogere prijzen voor landbouwproductiemiddelen. Vooralsnog is de enige waarneembare 
invloed op de voedselprijzen die in verband kan worden gebracht met biobrandstoffen, de 
invloed die is uitgegaan van het uiterst omstreden Amerikaanse programma “koren voor 
ethanol”. 

Wat de beschikbaarheid van land voor energiegewassen betreft, wordt er in de regel van 
uitgegaan dat eerst in de voedsel- en veevoederbehoeften moet worden voorzien. 
Energiegewassen hoeven echter niet op vruchtbaar akkerland te worden verbouwd. Dat kan 
ook op grond van mindere kwaliteit, waardoor conflicten over landgebruik tot een minimum 
worden beperkt. Ook kunnen uit hetzelfde gewas behalve voedsel en veevoeder ook 
brandstof, vezel en andere producten worden gemaakt. Vandaar dat het verschaffen van 
economische prikkels voor het verbouwen van biogewassen vooral moet zijn gericht op het 
stimuleren van de teelt van biogewassen waaruit verschillende producten worden gemaakt en 
die plaatsvindt op minder vruchtbare, verlaten of marginale grond. 

Het feit dat de productie van biobrandstof vooralsnog in het algemeen niet tot een stijging van 
de voedselprijzen heeft geleid, sluit niet uit dat dat in de toekomst alsnog kan gebeuren als de 
productie significant stijgt en/of naar kwetsbare gebieden wordt verplaatst. Bovendien zal de 
druk op het land onvermijdelijk toenemen naarmate in combinatie met een groeiende 
bevolking en veranderende voedingspatronen de voorraden fossiele brandstoffen kleiner 
worden en/of de winning ervan duurder . 

De potentiële spanningen tussen, aan de ene kant, de verhoogde productie van 
biobrandstoffen en, aan de andere kant, voedselproductie, verlies aan biodiversiteit en 
ontbossing moeten serieus worden genomen. Er moeten moeilijke compromissen worden 
getroffen. Wat met name een grote uitdaging zal zijn, is om te voorkomen dat met de 
productie van biobrandstoffen aan verdere ontbossing wordt bijgedragen. Het risico van 
productieverplaatsing is onmiskenbaar. Bijvoorbeeld, wanneer plantaardige oliën in 
toenemende mate voor de productie van biodiesel worden gebruikt, treedt bosgrond in de 
tropen onmiddellijk als alternatief naar voren. De enige effectieve manier om een tegenwicht 
te bieden voor deze druk zou zijn om een of andere compensatieregeling voor ‘verhinderde 
ontbossing’ in te voeren.

Groot potentieel in de tropen

Biogewassen die in de tropen en subtropen zijn verbouwd, zijn wat betreft energie per eenheid 
land gemiddeld vier tot zes keer zo productief als gewassen die kenmerkend zijn voor een 
gematigd klimaat. De zware subsidiëring van de landbouw in de OESO-landen heeft een 
negatief effect gehad op de landen in de tropen. Landbouwhervorming zou niet in de laatste 
plaats de minst-ontwikkelde landen een werkelijke kans bieden om hun landbouwsector te 
moderniseren, waarbij de biobrandstofindustrie als motor zou kunnen fungeren. 
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De logica die aan de Noord-Zuid-handel in bio-energie ten grondslag ligt, berust 
hoofdzakelijk op het grote verschil in productiviteit en productiekosten. Vandaar dat het een 
natuurlijke zaak is om te erkennen dat veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen een 
gigantisch potentieel voor de efficiënte productie van biobrandstof hebben. De Europese Unie 
zou zijn biobrandstoffen bij voorkeur uit deze continenten moeten importeren, mits de 
productie gebeurt onder strikte duurzaamheidscriteria. Voor het ontwikkelen van een 
biobrandstofindustrie hebben de meeste lage-inkomenslanden echter veel hulp voor 
capaciteitsopbouw nodig. Het onlangs door de Commissie gelanceerde initiatief voor een 
wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering (‘Global Climate Change Alliance’) 
zou een perfect instrument zijn om die hulp te bieden. 

Behoedzame aanpak aanbevolen
Als rapporteur van dit verslag voel ik dat een gigantische verantwoordelijkheid op mij ligt. De 
duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen zijn dringend nodig, maar het ontwikkelen ervan 
is buitengewoon ingewikkeld. Als het op de juiste manier gebeurt, zullen biobrandstoffen een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en 
energiezekerheid. Gebeurt het niet op de juiste manier, dan bestaat onmiskenbaar het risico 
dat het initiatief van de biobrandstoffen op een grote mislukking uitloopt.
We bevinden ons momenteel in de beginfase van de ontwikkeling van biobrandstoffen. Het 
gevoerde beleid moet nauw samengaan met inspanningen gericht op een grotere 
brandstofefficiëntie, de ontwikkeling van elektrovoertuigen en brandstofcellen, enz. 
Bovendien moet het beleid voorzien in krachtige prikkels voor een innovatief gebruik van 
biomassa. 

Hoewel het onderzoek naar de volgende generatie van biobrandstoffen er veelbelovend 
uitziet, is er een tijdprobleem. De meeste deskundigen betwijfelen of technologieën gebaseerd 
op lignocellulose de komende tien tot vijftien jaar commercieel levensvatbaar zullen worden. 
Als die twijfel terecht is – en de EU het bindend streefcijfer van 10% handhaaft – zal de 
productie van biobrandstoffen, en dan met name van agrobrandstoffen, zich snel uitbreiden. 
Dit zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de voedselzekerheid en de biodiversiteit 
alsook voor het tempo waarin het regenwoud wordt vernietigd. 

Vanwege alle onzekere factoren – zowel wat betreft technologische ontwikkelingen als 
veranderingen in landgebruik – is er reden te over om behoedzaam en stap voor stap te werk 
te gaan. Het voorgestelde dwingende streefcijfer van 10% lijkt te optimistisch. In plaats van te 
proberen dit percentage koste wat het kost te halen, zou men een beleid moeten voeren dat 
leidt tot een significante klimaatverbetering.

Het voorstel van de Commissie – een kritische beoordeling
Het Commissievoorstel betreffende duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen heeft 
duidelijk zijn positieve kanten, maar moet op een aantal punten belangrijk worden gewijzigd. 
Als rapporteur wil ik meteen aan het begin op een belangrijk punt wijzen: met het vaststellen 
van duurzaamheidscriteria creëert de EU een premiemarkt voor vervoersbrandstof uit 
hernieuwbare energiebronnen. Daar vloeit vanzelfsprekend uit voort dat de EU al het recht 
van de wereld heeft om aan zulke brandstoffen specifieke eisen te stellen. 
Een andere algemene opmerking betreft het feit dat de EU niet alleen staat in haar 
inspanningen om de invoering van vervoersbrandstof uit hernieuwbare energiebronnen te 
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reguleren. Het uiteindelijke doel moet zijn om duurzaamheidscriteria vast te stellen die 
internationaal breed worden geaccepteerd. De Commissie wordt gevraagd om de dialoog met 
andere belangrijke actoren te verbreden, teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Herzie het bindende streefcijfer
Toen de Europese Raad voor het eerst overeenstemming bereikte over het streefcijfer, was dat 
nog slechts een voorwaardelijke overeenstemming. De drie voorwaarden waren: 1) vaststellen 
van duurzaamheidscriteria, 2) commerciële beschikbaarheid van biobrandstoffen van de 
tweede generatie, en 3) wijziging van de Richtlijn brandstofkwaliteit. 
Uit recente wetenschappelijke publicaties blijkt dat aan de uitbreiding van biobrandstoffen tal 
van onzekerheden zijn verbonden. Dat is de reden waarom zowel het Wetenschappelijk 
Comité van het EMA als het GCO hebben aanbevolen om te wachten met invoering van het 
streefcijfer van 10%.

Die onzekerheden hebben met name betrekking op de commerciële beschikbaarheid van 
biobrandstoffen van de tweede generatie en de directe en indirecte effecten van de productie 
van biobrandstoffen op het landgebruik. Gezien de vele onzekerheden die momenteel bestaan, 
lijkt de verantwoordelijke weg te zijn om voor het aandeel van hernieuwbare energie in de 
vervoersector een lager streefcijfer dan 10% te hanteren – bijvoorbeeld 8 % – en het gehele 
beleid, inclusief het streefcijfer, regelmatig aan een herziening te onderwerpen.

Introduceer duurzame vormen van hernieuwbare energie
Doel van de richtlijn is het bevorderen van hernieuwbare energie. Voor het halen van het 
streefcijfer van 20% moet al het mogelijke worden gedaan om de voorschriften inzake 
hernieuwbare productie te vereenvoudigen, waaronder die welke de toegang tot het 
elektriciteitsnet regelen. Hetzelfde geldt voor de administratieve procedures. Voorschriften 
inzake ruimtelijke ordening moeten worden versoepeld, niet in de laatste plaats voor het soort 
hernieuwbare-energieprojecten waarvan van tevoren kan worden vastgesteld dat ze duurzaam 
zullen zijn.

Breid het toepassingsgebied van de duurzaamheidscriteria uit tot alle energietoepassingen 
van biomassa
Er bestaat grote behoefte aan duurzaamheidscriteria voor de productie van biobrandstoffen. 
Het is echter niet logisch om één manier om biomassa voor energiedoeleinden te gebruiken, af 
te zonderen van de overige. Vandaar het voorstel om het toepassingsgebied van de 
duurzaamheidscriteria uit te breiden tot álle energietoepassingen van biomassa.

Criteria voor broeikasgasreductie
De voorgestelde broeikasgasreductie van 35% is naar de mening van uw rapporteur te weinig 
ambitieus. Bij zo’n laag streefcijfer zal het merendeel van de biobrandstoffen die vandaag op 
de markt zijn, in aanmerking komen, waardoor het risico bestaat van inefficiënte productie 
met beperkte voordelen voor het klimaat en mogelijk grote indirecte effecten van landgebruik. 
Bovendien wordt met een broeikasgasreductie van slechts 35% het potentieel voor de 
efficiënte productie van biobrandstoffen in de tropen onderschat. Tot slot, maar daarom niet 
minder belangrijk: de Commissie voorziet in haar voorstel niet in een werkelijke stimulans 
voor innovatie en prestatieverbetering op het gebied van broeikasgasreductie. 
Om ervoor te zorgen dat toekomstige biobrandstoffen beter presteren op het gebied van 
klimaatvoordelen, stelt uw rapporteur een minimale broeikasgasreductie van 50% voor. Voor 
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het stimuleren van de beste alternatieven voor hernieuwbare energie in het vervoer
(waaronder begrepen elektriciteit en waterstof) dienen de bedragen die uit hoofde van 
nationale subsidie- en andere steunregelingen worden uitgekeerd, in verhouding te staan tot 
de gerealiseerde emissiereductie. 

Criteria voor "no-go areas" 
Bepaalde gebieden worden in het voorstel van de Commissie uitgesloten voor de productie 
van biobrandstoffen (no-go areas). Het gaat onder meer om bossen die niet verstoord zijn 
door menselijke activiteit, gebieden die zijn aangewezen voor natuurbeschermingsdoeleinden, 
graslanden met grote biodiversiteit, enz. Dit is positief. In de voorgestelde lijst van “no-go 
areas” ontbreken echter bepaalde kwetsbare gebieden. De lijst moet bijgevolg worden 
uitgebreid, bijvoorbeeld door de verschillende categorieën ‘High Conservation Value Land’ 
(‘land met een hoge instandhoudingswaarde’) op te nemen.

De Commissie schetst in haar voorstel een te ongenuanceerd beeld van landgebruik. Land
mag ofwel onbeperkt voor productie worden benut of er geldt een totaal verbod. Zowel in de 
Europese als de tropische bossen zou duurzaam beheer mogelijk moeten zijn, zodat een 
beperkte hoeveelheid biomassa kan worden onttrokken als dat op een duurzame wijze 
gebeurd.    
Sociale criteria
De Commissie noemt in haar voorstel geen sociale criteria. Een van de redenen die ze 
daarvoor geeft, is dat dergelijke criteria in strijd met de WTO-regels zouden zijn. In het 
onderhavige verslag wordt de Commissie het voorstel gedaan om om het andere jaar een 
speciaal verslag op te stellen over het hele scala van sociale gevolgen van de stijgende vraag 
naar en consumptie van biobrandstoffen.

Methode voor het berekenen van broeikasgasreductie
De vereiste broeikasgasreductie wordt berekend via de in Bijlage VII beschreven LCA-
methode. Deze methode deugt in beginsel en is voldoende flexibel om eventueel na 
goedkeuring van de richtlijn te worden aangepast.
Voor de verbouwing, de productie en het transport van biobrandstoffen – alsook voor 
veranderingen in landgebruik – worden specifieke standaardwaarden voorgesteld, voor 
gebruik als referentiepunt. Er moeten vraagtekens worden gesteld bij de sterk
gegeneraliseerde wijze waarop deze standaardwaarden worden vastgesteld. Dat geldt voor 
standaardwaarden met betrekking tot landgebruik en veranderingen in landgebruik maar ook 
voor standwaarden met betrekking tot verbouwing. De Commissie schijnt er in haar voorstel 
vanuit te gaan dat een bepaalde type landgebruik (bijvoorbeeld de ontginning van grasland) 
steeds dezelfde broeikasgasreductie en/of opslag van koolstof oplevert, ongeacht de plaats van 
productie. Maar niet elke grasvlakte slaat evenveel koolstof op, en dus kan niet worden 
volstaan met een enkele standaardwaarde. (Alleen Brazilië kent al tien verschillende soorten 
grasland (‘cerrados’), elk met eigen kenmerken.)

Aangezien de hele wetenschap rond de productie van biobrandstoffen enorm complex is –
vooral wanneer het gaat om de in potentie grote gevolgen van directe en indirecte 
veranderingen in landgebruik – is een meer regionale aanpak nodig. 
Met name voor het berekenen van de emissies die voortvloeien uit veranderingen in 
landgebruik wordt een betere methode voorgesteld, waarbij wordt voortgebouwd op werk van 
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het IPCC. Bij de IPCC-methode krijgt iedere regio een eigen standaardwaarde. Er zijn 
krachtige redenen om gebruik te maken van deze methode. Ze biedt meer flexibiliteit en zal 
waarschijnlijk brede steun genieten omdat ze al op grote schaal wordt gebruikt.
De rol van koolstofvastlegging in de bodem moet uitdrukkelijker aan de orde worden gesteld. 
Sommige productie, met name van blijvende gewassen, zal de hoeveelheid koolstof die in de 
bodem wordt vastgelegd, doen toenemen, en kan op die manier helpen om van weinig 
vruchtbaar of marginaal land weer rendabele landbouwgrond te maken. 
In de methode die de Commissie hanteert, wordt geen rekening gehouden met emissies die 
een gevolg zijn van indirecte wijzigingen in landgebruik, zoals wanneer de productie van 
biobrandstof ertoe leidt dat de verbouwing van voedselgewassen naar elders wordt verplaatst. 
Een dergelijke effect wordt door veel deskundigen een groot gewicht toegekend. Toch bestaat 
er geen mondiaal model dat een precies beeld geeft van de schaal waarop zulke effecten 
optreden. Het lijkt derhalve essentieel om de LCA-methode aan te vullen met een schatting 
van bedoelde effecten. Een mogelijkheid hiervoor is het gebruik van de door het Öko-Institut
ontwikkelde ‘Risk Adder’-benadering. Daarbij worden de berekende broeikasgasemissies 
voor de productie van biobrandstoffen op akkerland met een bepaalde waarde verhoogd om 
de verwachte effecten van veranderingen in landgebruik mee te nemen. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Vooral een groter gebruik van 
biobrandstoffen voor vervoer is een van de 
meest efficiënte middelen waarover de 
Gemeenschap beschikt om haar 
afhankelijkheid van ingevoerde olie te 
beperken (vooral op dit gebied is het 
probleem van de voorzieningszekerheid 
acuut) en om de markt voor 
vervoersbrandstoffen te beïnvloeden.

(2) Naast verbetering van de energie-
efficiëntie is vooral een groter gebruik van 
energie uit biomassa een efficiënt middel
waarover de Gemeenschap beschikt om 
haar afhankelijkheid van ingevoerde olie te 
beperken (vooral op dit gebied is het 
probleem van de voorzieningszekerheid 
acuut) en om de markt voor 
vervoersbrandstoffen te beïnvloeden.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 10% 
voor het aandeel van hernieuwbare 
energie in het vervoer correcte en 
haalbare doelstellingen zijn, en dat een 
kader met verplichte streefcijfers het 
bedrijfsleven de langetermijnstabiliteit 
biedt die het nodig heeft om rationele 
investeringsbeslissingen in de sector 
hernieuwbare energie te nemen.

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van 20% voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen correct 
zou zijn, en dat een kader met verplichte 
streefcijfers het bedrijfsleven de 
langetermijnstabiliteit biedt die het nodig 
heeft om rationele investeringsbeslissingen 
in de sector hernieuwbare energie te 
nemen. Terwijl de argumenten voor het 
streefcijfer van 20% voor het totale 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen aanzienlijk sterker zijn 
geworden, worden bij het streefcijfer van
10% voor het aandeel van hernieuwbare 
energie in de vervoersector, steeds meer 
vraagtekens gesteld.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Raad van Brussel van 
maart 2007 bevestigde nogmaals dat de 
Gemeenschap zich er op lange termijn toe 
verbindt om hernieuwbare energie ook na 
2010 in de hele EU te ontwikkelen. De 
Raad onderschreef een bindend streefcijfer 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale EU-energiegebruik 
tegen 2020, een bindend 
minimumstreefcijfer van 10% dat alle 
lidstaten moeten halen voor het aandeel 
biobrandstoffen in het totale EU-gebruik 

(5) De Europese Raad van Brussel van 
maart 2007 bevestigde nogmaals dat de 
Gemeenschap zich er op lange termijn toe 
verbindt om hernieuwbare energie ook na 
2010 in de hele EU te ontwikkelen. De 
Raad onderschreef een bindend streefcijfer 
van 20% voor het aandeel hernieuwbare 
energie in het totale EU-energiegebruik 
tegen 2020, een bindend 
minimumstreefcijfer van 10% dat alle 
lidstaten moeten halen voor het aandeel 
biobrandstoffen in het totale EU-gebruik 
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van olie en diesel in de vervoersector, 
uiterlijk in 2020; de invoering van dit 
streefcijfer van 10% dient op een 
kostenefficiënte manier te geschieden. De 
Raad verklaarde dat het bindende karakter 
van dit streefcijfer opportuun is, mits de 
productie duurzaam is, biobrandstoffen van 
de tweede generatie commercieel 
beschikbaar worden en de Richtlijn 
98/70/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 oktober 1998 betreffende 
de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van 
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad [9] 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd zodat 
er passende niveaus voor het mengen 
mogelijk worden.

van olie en diesel in de vervoersector, 
uiterlijk in 2020; de invoering van dit 
streefcijfer van 10% dient op een 
kostenefficiënte manier te geschieden. De 
Raad verklaarde dat het bindende karakter 
van dit streefcijfer opportuun is, mits de 
productie duurzaam is, biobrandstoffen van 
de tweede generatie commercieel 
beschikbaar worden en de Richtlijn 
98/70/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 oktober 1998 betreffende 
de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof en tot wijziging van 
Richtlijn 93/12/EEG van de Raad [9] 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd zodat 
er passende niveaus voor het mengen 
mogelijk worden. Aangezien het weinig 
waarschijnlijk is dat de zogeheten 
‘brandstoffen van de tweede generatie’ –
in de eerste plaats brandstof die is 
gewonnen uit lignocellulosehoudende 
gewassen – vóór 2020 commercieel zullen 
doorbreken, bestaat er een duidelijk risico 
dat de markt totaal zal worden overheerst
door agrobrandstoffen, wat ongewenste 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
voedselzekerheid, de biodiversiteit, het 
bosbestand, enz..

Or. en

Amendement 4

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 

(6) Het belangrijkste doel van bindende 
streefcijfers is zekerheid te bieden aan 
investeerders. De vele onzekerheden die 
vandaag rond de productie van 
biobrandstoffen bestaan, vragen om een 
behoedzamere aanpak dan de 
beleidsmakers tot dusver voor ogen 
hadden. Het bindend streefcijfer van 10% 
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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.

moet derhalve worden heroverwogen.

Or. en

Amendement 5

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 voor 
2020 bindende streefcijfers van 20% voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
totale verbruik van de Europese Unie en 
8% voor het aandeel hernieuwbare energie 
in de vervoerssector worden vastgesteld.
De streefcijfers moeten net als het 
algehele beleidskader – niet in de laatste 
plaats de methode voor het berekenen van 
de broeikasgasreducties – regelmatig 
worden herzien.

Or. en

Amendement 6

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 

(10) Het streefcijfer van 8% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 



PA\723926NL.doc 13/55 PE406.140v01-00

NL

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.

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 hernieuwbare energie in de 
vervoersector met eigen productie alleen 
kan halen, zijn het feit dat de landen in de 
tropen een veel groter potentieel voor de 
efficiënte productie van biobrandstoffen 
hebben dan de Gemeenschap en dat het 
belangrijk is dat een maximale reductie in 
broeikasgassen wordt bereikt, argumenten 
die ervoor pleiten om dit streefcijfer voor 
een aanzienlijk deel te realiseren door 
middel van 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, 
broeikasgasreducties en andere 
overwegingen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De kosten voor het aansluiten van 
nieuwe producenten van elektriciteit op 
basis van hernieuwbare energiebronnen op 
het elektriciteitsnet moeten objectief, 
transparant en niet-discriminerend zijn; 
bovendien moet rekening worden 

(30) De kosten voor het aansluiten van 
nieuwe producenten van elektriciteit op 
basis van hernieuwbare energiebronnen op 
het elektriciteitsnet moeten objectief, 
transparant en niet-discriminerend zijn; 
bovendien moet rekening worden 
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gehouden met de voordelen die ingebedde 
operatoren opleveren voor het net.

gehouden met de voordelen die ingebedde 
operatoren opleveren voor het net, waarbij 
gezorgd moet worden voor volledige 
benutting van de productiecapaciteit.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De productie van biobrandstoffen 
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria.

(34) De productie van biobrandstoffen, net 
als overige hernieuwbare energiebronnen,
moet op milieuduurzame wijze gebeuren. 
Biobrandstoffen die worden gebruikt om 
de streefcijfers van deze richtlijn te halen 
en die steun genieten op basis van 
nationale steunregelingen moeten dan ook 
voldoen aan de 
milieuduurzaamheidscriteria.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 

(39) De in deze richtlijn vastgestelde 
stimulansen voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen en de toename van 
de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen 
en andere biovloeistoffen mogen niet 
leiden tot de vernietiging van gebieden met 
grote biodiversiteit. Dergelijke beperkte 
middelen, die volgens diverse 
internationale instrumenten waardevol zijn 
voor de volledige mensheid, moeten 
worden beschermd. De consumenten in de 
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Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit. Volgens 
de gekozen criteria hebben bossen een 
grote biodiversiteit als ze niet verstoord 
zijn door significante menselijke activiteit 
(de definitie die gebruikt wordt door de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen 
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen. De 
Commissie moet passende criteria en/of 
geografische grenzen vaststellen om 
dergelijke graslanden met grote 
biodiversiteitswaarde te definiëren 
overeenkomstig de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en relevante 
internationale normen.

Gemeenschap zouden het bovendien 
moreel onaanvaardbaar vinden dat de 
toename van het gebruik van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
zou leiden tot de vernietiging van gebieden 
met grote biodiversiteit. Het is dan ook 
noodzakelijk criteria vast te stellen om te 
garanderen dat biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen alleen mogen worden 
gestimuleerd wanneer kan worden 
gegarandeerd dat ze niet afkomstig zijn van 
gebieden met grote biodiversiteit en de 
onttrekking van grondstoffen geen 
negatief effect heeft op de biodiversiteit . 
Volgens de gekozen criteria hebben bossen 
een grote biodiversiteit als ze niet 
verstoord zijn door significante menselijke 
activiteit (de definitie die gebruikt wordt 
door de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties, de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties en de ministeriële Conferentie voor 
de bescherming van het bos in Europa) of 
die onder nationale 
natuurbeschermingswetten vallen. Gezien 
de grote biodiversiteitswaarde van 
bepaalde graslanden mogen 
biobrandstoffen die geproduceerd zijn op 
basis van grondstoffen die op dergelijke 
landen worden verbouwd, niet in 
aanmerking komen voor de in deze 
richtlijn vastgestelde stimulansen indien 
deze worden geoogst op een manier die 
een negatieve uitwerking heeft op de 
biodiversiteit. De Commissie moet 
passende criteria en/of geografische 
grenzen vaststellen om dergelijke 
graslanden met grote biodiversiteitswaarde 
te definiëren overeenkomstig de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis en 
relevante internationale normen.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Hoewel energie uit biomassa niet 
moet worden geproduceerd uit 
grondstoffen van land met een erkende 
grote biodiversiteit of land met hoge 
koolstofvoorraden, zoals bossen die niet 
verstoord zijn door significante menselijke 
activiteit en/of permanent beboste 
gebieden, kunnen natuurbossen als 
ongewenst gevolg van de gestegen 
productie van biobrandstoffen 
desalniettemin onderhevig zijn aan grote 
druk. Wanneer bijvoorbeeld door een 
stijging van de vraag naar biodiesel de 
vraag naar plantaardige oliën toeneemt, is 
één van de mogelijke gevolgen daarvan 
dat bos wordt gekapt voor de productie 
van sojabonen of palmolie. In sommige 
gevallen vindt zulke boskap zelfs plaats
wanneer het volgens nationale of 
internationale voorschriften illegaal is. 
Verder zal vrijwel elke activiteit waarbij 
sprake is van intensief grondgebruik de 
druk op het land, in wat voor vorm ook, 
onvermijdelijk doen toenemen als men die 
activiteit op grotere schaal gaat uitvoeren. 
Toch is het belangrijk dat de EU prikkels 
verschaft om het risico van zulke effecten 
tot een minimum te beperken. Met name 
het bevorderen van regelingen voor de 
bescherming van tropisch regenwoud, 
zoals compensatie voor 'verhinderde 
ontbossing’, moet voor de EU een hoge 
prioriteit hebben.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die uit derde landen 
zijn ingevoerd.

(40) Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen op basis van grondstoffen 
die in de EU zijn geproduceerd moeten ook 
beantwoorden aan de EU-
milieuvoorschriften voor 
landbouwproducten. Het is administratief 
en technisch niet haalbaar om dergelijke 
criteria toe te passen op biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen die uit derde landen 
zijn ingevoerd. De lidstaten worden 
daarnaast aangemoedigd om te 
onderzoeken in hoeverre het integreren 
van nieuwe typen lignocellulosehoudende 
gewassen in het agrarisch landschap 
dienstig kan zijn voor het bevorderen van 
verbeteringen met betrekking tot 
milieuwetgeving anders dan die welke 
uitdrukkelijk wordt genoemd in de regels 
inzake randvoorwaarden van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
bijvoorbeeld inzake de bescherming van 
de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater (Richtlijn 2000/60/EG).

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De vereisten voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van biomassa voor het opwekken van 
energie voor andere doeleinden dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten 
tegen 2010 door de Commissie worden 

(47) De vereisten voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van biomassa voor het opwekken van 
energie voor andere doeleinden dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten 
tegen 2009 door de Commissie worden 
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geanalyseerd; zij moet daarbij rekening 
houden met de noodzaak om biomassa op 
duurzame wijze te beheren.

geanalyseerd; zij moet daarbij rekening 
houden met de noodzaak om alle biomassa 
op duurzame wijze te beheren. Hieronder 
moeten uiteindelijk ook 
landbouwpraktijken vallen. 

Or. en

Amendement 13

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

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food 
cellulosemateriaal en lignocellulosisch 
materiaal; de lidstaten dienen daarbij 
rekening te houden met de kosten van het 
produceren van energie op basis van 
traditionele biobrandstoffen enerzijds en op 
basis van brandstoffen die aanvullende 
voordelen opleveren anderzijds. De 

(52) Bij het ontwerpen van hun 
steunregelingen mogen lidstaten het 
gebruik aanmoedigen van biobrandstoffen 
die aanvullende voordelen opleveren, zoals 
diversificatie door biobrandstoffen op basis 
van afval, residuen, non-food materiaal en 
lignocellulosisch materiaal; de lidstaten 
dienen daarbij rekening te houden met de 
kosten van het produceren van energie op 
basis van traditionele biobrandstoffen 
enerzijds en op basis van brandstoffen die 
aanvullende voordelen opleveren 
anderzijds. De lidstaten mogen 
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lidstaten mogen investeringen 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie die tijd nodig hebben 
om concurrerend te worden.

investeringen aanmoedigen voor de 
ontwikkeling van technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie die tijd 
nodig hebben om concurrerend te worden.

Or. en

Amendement 15

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 en 
een aandeel van 8% hernieuwbare energie 
voor de vervoersector 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. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn wordt een In deze richtlijn wordt een
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gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In de 
richtlijn worden ook regels vastgelegd met 
betrekking tot garanties van oorsprong, 
administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor energie uit hernieuwbare 
bronnen en in het bijzonder voor energie 
uit biomassa.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de duurzaamheidscriteria moet niet worden beperkt tot 
biobrandstoffen, die slechts een klein deel uitmaken van de hernieuwbare energie, maar 
worden uitgebreid tot alle duurzame vormen van hernieuwbare energie, alsook ieder gebruik 
van biomassa voor energiedoeleinden.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) "land met een hoge 
instandhoudingswaarde":
- gebieden met mondiaal, regionaal of 
nationaal gezien significante 
concentraties van biodiversiteitswaarden 
(bijv. endemie, bedreigde soorten, 
refugia); 
- gebieden op landschapsniveau die 
mondiaal, regionaal of nationaal gezien 
qua omvang significant zijn en waar 
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levensvatbare populaties van de meeste, zo 
niet alle, van nature voorkomende soorten 
in natuurlijke distributiepatronen en in 
overvloed bestaan;
- gebieden die zich in zeldzame of 
bedreigde ecosystemen bevinden of uit 
dergelijke ecosystemen bestaan;
- gebieden die een natuurlijke 
bescherming bieden in kritieke situaties 
(bijv. bescherming van stroomgebieden, 
erosiecontrole); 
- gebieden die voor lokale 
gemeenschappen essentieel zijn om in 
hun basisbehoeften te voorzien (bijv. 
voedsel, gezondheid); 
- 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

Ten behoeve van artikel 15, lid 3 is een definitie van ‘land met een hoge 
instandhoudingswaarde’ (High Conservation Value Land) nodig. Dit concept is 
oorspronkelijk ontwikkeld door de Raad voor goed bosbeheer (FSC) en maakt nu onderdeel 
uit van de certificeringsregeling van de FSC. Het biedt een stevig kader voor het in kaart 
brengen van land met een hoge instandhoudingswaarde, dat voor die kwalificatie niet de 
bescherming van nationale wetgeving of internationale verdragen hoeft te genieten.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als biobrandstof worden ten minste de 
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volgende producten aangemerkt:

(a) "bio-ethanol": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd ethanol dat 
gewonnen is uit biomassa en/of uit de 
biologisch afbreekbare afvalfractie;

(b) "biodiesel": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd methylester dat is 
gewonnen uit plantaardige of dierlijke 
olie, van dieselkwaliteit;

(c) "biogas": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd brandstofgas dat 
gewonnen is uit biomassa en/of de 
biologisch afbreekbare afvalfractie en dat 
gezuiverd kan worden tot aardgaskwaliteit 
of houtgas;

(d) "biomethanol": voor gebruik als 
biobrandstof bestemd methanol dat 
gewonnen is uit biomassa;

(e) "biodimethylether": voor gebruik als 
biobrandstof bestemde dimethylether die 
gewonnen is uit biomassa;

(f) "bioETBE (ethyl-tertiair-butylether)”: 
op basis van bioethanol geproduceerde 
ETBE. Het volumepercentage bioETBE 
dat als biobrandstof wordt beschouwd, 
bedraagt 47 %;

(g) "bioMTBE (methyl-tertiair-
butylether)”: een op basis van 
biomethanol geproduceerde brandstof. 
Het volumepercentage bioMTBE dat als 
biobrandstof wordt beschouwd, bedraagt 
36 %;

(h) "synthetische biobrandstoffen": 
synthetische koolwaterstoffen of mengsels 
van synthetische koolwaterstoffen die 
gewonnen zijn uit biomassa;

(i) “biowaterstof”: voor gebruik als 
biobrandstof bestemde waterstof die 
gewonnen is uit biomassa en/of uit de 
biologisch afbreekbare afvalfractie;
(j) “onvermengde plantaardige olie”: door 
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persing, extractie of soortgelijke procédés 
uit oliehoudende planten gewonnen olie, 
natuurlijk of geraffineerd, maar chemisch 
ongewijzigd, die beantwoordt aan de 
motortypen en de emissievoorschriften 
daarvoor.

Or. en

Motivering

Deze definities staan weliswaar al in Richtlijn 2003/30/EG, maar omdat die richtlijn op 1 
januari 2012 wordt ingetrokken, is het van wezenlijk belang dat ze ook in de Richtlijn 
hernieuwbare energie worden opgenomen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De uiteindelijke doelstelling is om de 
emissie van broeikasgassen afkomstig van 
de verbranding van fossiele brandstoffen 
in de EU, vóór 1 januari 2050 geleidelijk 
te beëindigen.

Or. en

Motivering

Voor het tegengaan van klimaatverandering moeten de emissies die in de EU vrijkomen bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen, in de toekomst tot vrijwel nul worden gereduceerd.

Amendement 20

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 

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

vervoer in 2020 minstens 8% bedraagt van 
het eindverbruik van energie in het vervoer 
in die lidstaat, maar alleen onder de 
voorwaarde dat energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer voldoet aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel
15. Het streefcijfer wordt om de drie jaar 
aan een herziening onderworpen, voor het 
eerst in 2012. Dit gebeurt in het kader van 
de rapportering door de Commissie welke 
in artikel 20 is voorzien.

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Vanwege alle onzekere factoren met betrekking tot de effecten van de snelstijgende productie 
van biobrandstoffen uit agrogewassen, is er reden te over om behoedzaam en stap voor stap 
te werk te gaan. Het voorgestelde dwingende streefcijfer van 10% lijkt te optimistisch. In 
plaats van te proberen dit percentage koste wat het kost te halen, zou men een beleid moeten 
voeren dat leidt tot een significante klimaatverbetering. Het zou daarom verstandig zijn om 
het streefcijfer te verlagen en een beleid te ontwikkelen waarbij zowel de algemene 
doelstellingen als het beleidskader en de beleidsmethode regelmatig aan een herziening 
worden onderworpen (“al doende leren”).

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 1 januari 2010 overlegt 
de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement een enkel witboek 
waarin een uitgebreid overzicht wordt 
gegeven van alle wetgeving die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
in het eerste lid genoemde doelstelling.
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Or. en

Motivering

Het wetgevingswerk is vaak gefragmenteerd. Wanneer we als wetgevers beschikten over een 
enkel document waarin de Commissie een overzicht geeft van alle wetgeving die noodzakelijk 
is voor het bereiken van de doelstelling van een geleidelijke beëindiging van 
broeikasgasemissies afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen binnen de EU, 
zou dat zeer nuttig zijn en het wetgevingswerk in verband met het tegengaan van 
klimaatverandering veel transparanter en overzichtelijker maken.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Duurzame vormen van hernieuwbare 

energie
1. Ten behoeve van deze richtlijn worden 
hernieuwbare-energieprojecten geacht uit 
milieuoogpunt duurzaam te zijn wanneer 
ze aan de bepalingen van dit artikel 
voldoen. 
2. Behoudens de nationale ruimtelijke-
ordeningsvoorschriften tot uitvoering van 
deze richtlijn, worden de volgende vormen 
van hernieuwbare energie geacht 
verenigbaar met dit artikel te zijn:
(a) alle vormen van fotovoltaïsche 
elektriciteit, behalve wanneer de lidstaten 
voorschrijven dat boven een bepaalde 
maximumgrens een 
milieueffectbeoordeling is vereist, welke 
grens echter niet lager mag zijn dan 1MW 
voor alle eenheden van een enkele 
vergunningaanvraag;
(b) elektriciteit opgewekt door 
windturbines, behoudens de bepalingen 
van lid 5;
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(c) grootschalige, op één plek 
geconcentreerde, zonne-energiecentrales,
onder de voorwaarde dat ze niet zijn 
gesitueerd op land dat op dit moment als 
akker wordt gebruikt; de lidstaten kunnen 
echter voor centrales met een vermogen 
van meer dan 5MW die zijn gesitueerd in 
de in dit artikel genoemde kwetsbare 
gebieden of op kleine eilanden, een 
milieueffectbeoordeling voorschrijven;
(d) warmtekrachtcentrales die werken op 
biomassa, met een vermogen van minder 
dan 5MW;
(e) alle vormen van 
elektriciteitsopwekking uit niet-fossiele 
brandstoffen op boerderijen, behoudens 
de bepalingen van artikel 12 en 14;
(f) de omzetting op industriële schaal van 
CO2 in brandstof waarbij algen als vector 
fungeren, of een vergelijkbare 
technologie, in het bijzonder wanneer dit 
een integrant onderdeel vormt van een 
systeem voor het opvangen, gebruiken en 
opslaan van koolstof in een 
elektriciteitscentrale die wordt gestookt 
met fossiele brandstoffen of een energie-
intensieve fabriek.
Nieuwe hernieuwbare-
energietechnologieën die bij de 
inwerkingtreding van deze richtlijn nog 
niet bekend waren en aantoonbaar 
voldoen aan de criteria die in dit artikel 
zijn vervat, kunnen in afwachting van de 
herziening van deze richtlijn, krachtens 
de in artikel 21, lid 2 bedoelde procedure
aan dit lid worden toegevoegd.
3. Een fabriek die of project dat niet 
voldoet aan de in lid 2 genoemde criteria 
wordt desalniettemin geacht in 
overeenstemming met de voorwaarden 
van dit artikel en artikel 15 te zijn 
wanneer uit een milieueffectbeoordeling 
blijkt dat het voldoet aan de bepalingen 
van dit artikel.
4. Overeenkomstig de bepalingen van 
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artikel 12, lid 5 doet de Commissie een 
voorstel voor wetgeving inzake de 
energieomzettingsefficiëntie van 
brandstoffen die overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 15 zijn geproduceerd 
voor gebruik in de vervoersector.
5. De lidstaten kunnen specifieke delen 
van hun grondgebied, zoals nationale of 
regionale parken, gebieden met een grote 
biodiversiteitswaarde, vogeltrekgebieden, 
gebieden van een uitzonderlijk 
natuurschoon of landschappen die 
onderdeel vormen van het nationaal 
erfgoed, gebieden die zijn aangewezen 
krachtens de Habitatrichtlijn en/of 
relevante internationale verdragen inzake 
biodiversiteit, buiten het werkingsgebied 
van dit artikel plaatsen, hetzij voor alle 
vormen van energieproductie of voor de 
toepassing van specifieke hernieuwbare-
energietechnologieën.

Or. en

Motivering

In haar voorstel volgt de Commissie met betrekking tot de duurzaamheidscriteria vrijwel 
uitsluitend een verbodsaanpak: er worden "no-go areas" vastgesteld. Met dit nieuwe artikel 
wordt geprobeerd deze overwegend ‘negatieve’ aanpak te corrigeren door de nadruk te 
leggen op die technologieën voor hernieuwbare energie die, behoudens bepaalde 
voorwaarden als schaal en ligging, geen noemenswaardige duurzaamheidsvragen opwerpen, 
zodat de bewijslast in bepaalde lidstaten wordt omgekeerd. Dit ontwerp is niet bedoeld als 
een definitieve lijst en biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om bestaande of toekomstige 
technologieën met hetzelfde duurzaamheidsniveau, versneld goed te keuren voor ruimtelijke-
ordenings- of investeringsdoeleinden.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Milieuduurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen

Duurzaamheidscriteria voor energie uit 
biomassa
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Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen worden in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen 
als ze voldoen aan de criteria van leden 2 
tot en met 5:

1. Ongeacht of de grondstoffen binnen of 
buiten het grondgebied van de 
Gemeenschap zijn verbouwd, wordt
energie uit biomassa in aanmerking 
genomen met het oog op de toepassingen 
onder a), b) en c) hieronder, maar alleen als 
ze voldoet aan de criteria van leden 2 tot en 
met 7:

Or. en

Motivering

De tekst zou duidelijk moeten zijn wat de toepassing van de criteria betreft.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, bedraagt minstens 35%.

2. De broeikasgasreductie ten gevolge van 
het gebruik van energie uit biomassa
waarmee rekening wordt gehouden met het 
oog op de toepassingen van lid 1 en
bedraagt minstens 50% .

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 energie uit biomassa die 
geproduceerd zijn in installaties die in 
januari 2008 operationeel waren, is de 
eerste alinea van toepassing met ingang 
van 1 januari 2015.
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Or. en

Motivering

De voorgestelde broeikasgasreductie van 35% is niet ambitieus genoeg. Bij zo’n laag 
streefcijfer zal het merendeel van de productie van biobrandstoffen in aanmerking komen, 
waardoor het risico bestaat van inefficiënte productie met beperkte voordelen voor het klimaat 
en mogelijk grote indirecte effecten van landgebruik. Bovendien wordt met een voorgestelde 
minimale broeikasgasreductie van slechts 35% het potentieel voor de efficiënte productie van 
biobrandstoffen in de tropen onderschat. Ook wordt met dit streefcijfer geen werkelijke 
stimulans geboden voor innovatie en prestatieverbetering op het gebied van 
broeikasgasreductie. Om ervoor te zorgen dat toekomstige biobrandstoffen beter presteren op 
het gebied van klimaatvoordelen, wordt een minimale broeikasgasreductie van 50% 
voorgesteld. Aangezien het streefcijfer is verhoogd, zou voor reeds geïnstalleerde 
productiefaciliteiten een iets langere aanpassingstijd moeten gelden (2015 in plaats van 2013).

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3 – eerste alinea - inleidende formule

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. Energie uit biomassa waarmee rekening 
wordt gehouden met het oog op de 
toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met een erkende 
grote biodiversiteit, tenzij wordt 
aangetoond dat het land in kwestie
duurzaam wordt beheerd en de productie 
en winning van de grondstoffen geen 
negatief effect op de biodiversiteit heeft 
gehad, en/of dat de natuurlijke 
soortensamenstelling en de natuurlijke
processen zich na de ingreep weer 
herstellen. Hieronder valt land dat in of na 
november 2005 een van de hierna 
vermelde statussen had, ongeacht of het die 
status nog steeds heeft:

(-a) land met hoge 
instandhoudingswaarde;

Or. en
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Motivering

In de voorgestelde lijst van “no-go areas” ontbreken bepaalde kwetsbare gebieden. De lijst 
moet bijgevolg worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de verschillende categorieën ‘High 
Conservation Value Land’ (‘land met een hoge instandhoudingswaarde’) op te nemen. In het 
oorspronkelijke voorstel mag land ofwel onbeperkt voor de productie van biobrandstoffen 
worden benut of er geldt een totaal verbod. Zowel in Europa als elders zou duurzaam beheer 
mogelijk moeten zijn, zodat een beperkte hoeveelheid biomassa kan worden onttrokken als dat 
op een duurzame wijze gebeurd.

. 

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 – eerste alinea - inleidende formule

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 

4. Energie uit biomassa waarmee rekening 
wordt gehouden met het oog op de 
toepassingen van lid 1 mag niet 
geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met hoge 
koolstofvoorraden, tenzij wordt 
aangetoond dat de grondstoffen afkomstig 
zijn van afvalstromen of houtafval of dat 
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heeft: het land in kwestie duurzaam wordt 
beheerd. Hieronder valt land dat in of na 
november 2005 een van de hierna 
vermelde statussen had en deze status niet 
langer heeft:

Or. en

Motivering

In het oorspronkelijke voorstel mag land ofwel onbeperkt voor de productie van 
biobrandstoffen worden benut of er geldt een totaal verbod. Zowel in Europa als elders zou 
duurzaam beheer mogelijk moeten zijn, zodat een beperkte hoeveelheid biomassa kan worden 
onttrokken als dat op een duurzame wijze gebeurd. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 november 2005.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt samen met de 
bevoegde autoriteiten van lidstaten en 
derde landen de geografische grenzen vast 
van de gebieden die onder de reikwijdte 
van lid 3 en 4 vallen. Een dergelijke 
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maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing, als bedoeld in artikel 21, lid 
3. 

Or. en

Motivering

Wanneer de Commissie verantwoordelijk wordt gemaakt voor het bepalen van de 
geografische grenzen van de "no-go areas", kunnen ondernemers, en met name kleinschalige 
producenten, gemakkelijker bewijzen dat ze aan de criteria voldoen. 

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
en waarmee rekening wordt gehouden met 
het oog op de toepassingen van lid 1, 
worden verkregen overeenkomstig de eisen 
en normen van bijlage III, punt A, onder 
"Milieu" bij Verordening (EG) nr. 
1782/2003 van de Raad [17], en 
overeenkomstig de in artikel 5, lid 1, van 
die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

5. Landbouwgrondstoffen die in de 
Gemeenschap worden verbouwd en 
gebruikt voor de productie van energie uit 
biomassa en waarmee rekening wordt 
gehouden met het oog op de toepassingen 
van lid 1, worden verkregen 
overeenkomstig de eisen en normen van 
bijlage III, punt A, onder "Milieu" bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad [17], en overeenkomstig de in artikel 
5, lid 1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen voor goede landbouw- en 
milieuconditie.

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie brengt uiterlijk 31 
december 2010 verslag uit over de eisen 
voor een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie. Dit verslag moet, 
voor zover nodig, gepaard gaan met 
voorstellen aan het Europees Parlement en 
de Raad voor een duurzaamheidsregeling 
voor het gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie.

7. De Commissie brengt uiterlijk 31 
december 2009 verslag uit over eventuele 
aanvullende eisen voor een 
duurzaamheidsregeling voor het gebruik 
van andere biomassa dan biobrandstoffen 
en biovloeistoffen voor de opwekking van 
energie. Dit verslag moet, voor zover 
nodig, gepaard gaan met voorstellen aan 
het Europees Parlement en de Raad voor 
een duurzaamheidsregeling voor het 
gebruik van andere biomassa dan 
biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de 
opwekking van energie.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 7 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Energie uit biomassa wordt niet in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassingen als bedoeld in het eerste lid, 
tenzij effectieve maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van
(a) verslechtering van de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit door de introductie 
van verontreinigende stoffen en 
buitensporige hoeveelheden nutriënten;
(b) buitensporig waterverbruik in 
gebieden met waterschaarste.

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 7 b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De Commissie doet om de twee jaar 
verslag aan het Europees Parlement en de 
Raad over de gevolgen van de 
toegenomen vraag naar biobrandstof voor 
de sociale duurzaamheid in de 
Gemeenschap en derde landen, alsook 
over de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exportlanden, het vermogen van mensen 
in ontwikkelingslanden om deze 
voedingsmiddelen te betalen en meer 
algemene ontwikkelingsvraagstukken. Het 
eerste verslag wordt in 2012 ingediend. In 
het verslag wordt onder meer ingegaan op 
de kwestie van eerbiediging van 
landgebruiksrechten. Verder wordt voor 
elk land dat een belangrijke bron van 
grondstoffen voor in de EU verbruikte 
biobrandstof is, aangegeven of het de 
volgende verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie heeft geratificeerd en 
ten uitvoer gelegd:
(i) Verdrag betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het 
arbeidsproces (nr. 138);
(ii) Verdrag betreffende het verbod op en 
de onmiddellijke actie voor de uitbanning 
van de ergste vormen van kinderarbeid
(nr. 182);
(iii) Verdrag betreffende de afschaffing 
van gedwongen arbeid (nr. 105);
(iv) Verdrag betreffende gedwongen of 
verplichte arbeid (nr. 29);
(v) Verdrag betreffende gelijke beloning 
van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde (nr. 100);
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(vi) Verdrag betreffende discriminatie in 
arbeid en beroep (nr. 111);
(vii) Verdrag betreffende de vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht
(nr. 87);
(viii) Verdrag betreffende de toepassing 
van de beginselen van het recht zich te 
organiseren en collectief te 
onderhandelen (nr. 98).
De Commissie stelt zo nodig corrigerende 
maatregelen voor.

Motivering

De Commissie noemt in haar voorstel geen sociale criteria. Een van de redenen die ze 
daarvoor geeft, is dat dergelijke criteria in strijd met de WTO-regels zouden zijn. In het 
onderhavige verslag wordt de Commissie het voorstel gedaan om om het andere jaar een 
speciaal verslag op te stellen over het hele scala van sociale gevolgen van de toegenomen 
vraag naar en consumptie van biobrandstoffen. Op basis van deze verslagen zou de 
Commissie zo nodig corrigerende maatregelen moeten voorstellen.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met biobrandstoffen en andere 
biovloeistoffen, verplichten de lidstaten de 
economische exploitanten om aan te tonen 
dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is dat:

1. Als met het oog op de toepassingen van 
artikel 15, lid 1, rekening wordt gehouden 
met energie uit biomassa, verplichten de 
lidstaten de economische exploitanten om 
aan te tonen dat voldaan is aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15. Zij 
verplichten de economische exploitanten 
daartoe gebruik te maken van een 
massabalanssysteem waarin bepaald is dat:

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1 - letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) leveringen van grondstoffen of 
biobrandstoffen met verschillende 
duurzaamheidskenmerken mogen worden 
gemengd;

(a) leveringen van grondstoffen of 
biobrandstoffen met verschillende 
duurzaamheidskenmerken mogen worden 
gemengd, mits alle leveringen aan de 
duurzaamheidscriteria van artikel 15 
voldoen; 

Or. en

Motivering

Als niet álle leveringen aan de criteria voldoen, is er een duidelijk risico dat biobrandstoffen 
en biovloeistoffen die slecht presteren op het gebied van broeikasgassen, gewoonweg worden 
gemengd met biobrandstoffen en biovloeistoffen die goed presteren en zo alsnog aan de 
criteria voldoen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 2 – eerste alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag van 2009 doet de 
Commissie verder een voorstel voor een 
regeling voor de controle van de naleving 
van de duurzaamheidscriteria van artikel 
15 voor alle vormen van energie uit
biomassa.

Or. en

Motivering

Hoewel wordt voorgesteld om de criteria niet alleen te laten gelden voor biobrandstoffen 
maar voor álle energietoepassingen van biomassa, ontbreekt een krachtige methode voor het 
controleren van de naleving van die criteria voor andere energietoepassingen van biomassa
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dan biobrandstoffen. Vandaar dat de Commissie in 2009 een voorstel zou moeten indienen
voor een dergelijke uitbreiding. 

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 maart 2010 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een verslag in 
met de lijst van de entiteiten op hun 
grondgebied die volgens Verordening (EG) 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad als NUTS 2 zijn geclassificeerd; 
voor deze entiteiten mag worden verwacht 
dat de broeikasemissies ten gevolge van 
het verbouwen van landbouwgrondstoffen 
lager dan of gelijk zullen zijn aan de 
emissies waarover verslag is uitgebracht 
onder de titel "verbouwen van 
landbouwproducten" in bijlage VII, deel D, 
van deze richtlijn. De lidstaten moeten ook 
de methode en de gegevens beschrijven die 
zij gebruikt hebben om die lijst op te 
stellen. De gebruikte methode moet 
rekening houden met de 
bodemkenmerken, het klimaat en de 
verwachte opbrengst aan grondstoffen.

2. Uiterlijk op 31 maart 2010 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een verslag in 
met de lijst van de entiteiten op hun 
grondgebied die volgens Verordening (EG) 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad als NUTS 2 zijn geclassificeerd; 
voor deze entiteiten mag worden verwacht 
dat de broeikasemissies ten gevolge van 
het verbouwen van landbouwgrondstoffen 
lager dan of gelijk zullen zijn aan de 
emissies waarover verslag is uitgebracht 
onder de titel "verbouwen van 
landbouwproducten" in bijlage VII, deel D, 
van deze richtlijn. De lidstaten moeten ook 
de methode en de gegevens beschrijven die 
zij gebruikt hebben om die lijst op te 
stellen.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt uiterlijk 31 
december 2012 verslag uit over de 
geraamde typische en standaardwaarden 
van bijlage VII, delen B en E, waarbij zij 
bijzondere aandacht zal besteden aan 

4. De Commissie voert uiterlijk 31 
december 2010, en daarna om de twee 
jaar, een herziening uit van de typische en 
standaardwaarden van bijlage VII, waarbij 
zij bijzondere aandacht zal besteden aan 
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emissies van het vervoer en de 
verwerkende industrie en, waar nodig, 
kan beslissen om de waarden te 
corrigeren. Een dergelijke maatregel, die 
bestemd is om niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn te wijzigen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 21, lid 3.

emissies van verbouwing. Wat de typische 
en standaardwaarden voor verbouwing 
betreft, dient de Commissie uiterlijk 31 
december 2010 een voorstel in voor een 
nieuwe reeks feitelijke en 
standaardwaarden die een afspiegeling 
vormen van regionale en klimatologische 
omstandigheden. Tijdens het 
herzieningsproces zal zowel producenten 
van derde landen als producenten uit de 
Gemeenschap om hun mening worden 
gevraagd. Daarnaast zal de Commissie 
een beoordeling uitvoeren van, en zo 
nodig voorstellen doen voor, typische en 
standaardwaarden voor verbouwing 
volgens duurzame biologische en niet-
biologische landbouwmethoden. Een 
dergelijke maatregel, die bestemd is om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 21, lid 3.

Or. en

Motivering

Er worden specifieke standaardwaarden voor verbouwing aanbevolen, maar deze zijn erg 
gegeneraliseerd (mondiale gemiddelden) en geven bij lange na geen juiste afspiegeling van 
de grote natuurlijke variaties. De emissies die vrijkomen bij verbouwing kunnen afhankelijk 
van de regio en de klimaatomstandigheden sterk uiteenlopen. Bovendien is het meten van 
zulke emissies moeilijk en erg kostbaar. Samen met de emissies die een gevolg zijn van 
veranderingen in landgebruik, zijn emissies door verbouwing de emissies die de grootste 
problemen bij het vaststellen van typische of standaardwaarden opleveren. Het is derhalve 
van groot belang dat de Commissie geregionaliseerde productiewaarden vaststelt die een 
juistere afspiegeling van regionale verschillen vormen. Anders is er een groot risico dat de 
richtlijn ondernemers dwingt om veel tijd en middelen te besteden aan het verrichten van 
metingen en dat kleine ondernemers die daar niet over beschikken schade oplopen door de 
richtlijn.
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 5 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in alle andere gevallen worden 
standaardwaarden gebruikt die 
conservatief zijn voor normale
productieprocessen.

(b) in alle andere gevallen worden 
standaardwaarden gebruikt die voor 
productieprocessen de 80-
percentielwaarde weergeven.

Or. en

Motivering

Standaardwaarden moeten volgens een vaste regel worden bepaald. Volgens de methode van 
de Commissie zijn de typische productiewaarden met 40% verlaagd. Of dit restrictief is of 
niet, hangt helemaal af van de variabiliteit. In sommige gevallen zal het waarschijnlijk zeer 
restrictief zijn, in andere helemaal niet.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere bepalingen met betrekking tot 
biobrandstoffen

Bijzondere bepalingen met betrekking tot
het bevorderen van het gebruik van 
hernieuwbare energie in de vervoersector

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek informatie krijgt over de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek gedetailleerde informatie krijgt 
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beschikbaarheid van biobrandstoffen en 
andere hernieuwbare brandstoffen voor
vervoersdoeleinden. Als het percentage 
biobrandstoffen in derivaten van minerale 
oliën hoger is dan de grenswaarde van
10% per volume, moeten de lidstaten dit 
vermelden in de verkooppunten.

over de beschikbaarheid en 
milieuvoordelen van alle bronnen van 
hernieuwbare energie voor 
vervoersdoeleinden.Als het percentage 
biobrandstoffen in derivaten van minerale 
oliën hoger is dan 10% per volume, 
moeten de lidstaten dit vermelden in de 
verkooppunten..

Or. en

Motivering

Er moet niet alleen informatie worden verstrekt over biobrandstoffen maar over alle soorten 
hernieuwbare energie voor vervoersdoeleinden. 

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Benzine en dieselbrandstof die 
wordt verkregen door het hydrogenerend 
behandelen van plantaardige olie en 
dierlijke vetten of uit pyrolyse-olie die is 
gewonnen uit biomassa, en die in 
chemisch opzicht en wat de prestatie 
betreft niet zijn te onderscheiden van of 
superieur zijn aan fossiele benzine en 
dieselbrandstof, worden door de lidstaten 
aangeduid als “EuroBio Petrol” en
“EuroBio Diesel”, op voorwaarde dat het 
aandeel van biobrandstof in het totale 
brandstofmengsel 50% of hoger is en de 
gebruikte waterstof niet uit fossiele 
brandstof is gewonnen.

Or. en
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Motivering

Uit de invoering van loodvrije benzine in de jaren tachtig en negentig en het daaropvolgende 
marktonderzoek door oliemaatschappijen en wederverkopers is duidelijk gebleken dat 
consumenten positief en snel reageren op de invoering van ‘groene’ brandstof. Dit lid is 
bedoeld voor het aanjagen van de consumentenvraag naar de beste en meest duurzame 
alternatieven voor fossiele brandstoffen, in het besef dat de brandstofproducenten tijd nodig 
hebben voor het aanpassen van het productieproces aan de volledig ‘groene’ variant: 
mengsels die voor 50-100% uit niet-fossiele brandstof bestaan.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In het vorige lid bedoelde mengsels 
van benzine of dieselbrandstof die voor 
minstens 10 maar minder dan 50% uit 
biobrandstof bestaan, worden door de 
lidstaten aangeduid als respectievelijk 
“EuroBioblend Petrol” en “EuroBioblend 
Diesel". Het aandeel van biobrandstoffen 
dat voor de toepassing van dit lid wordt 
gebruikt, wordt verhoogd overeenkomstig 
dat van artikel 15, lid 2.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage V uiteengezette 
specificaties uiterlijk op 31 december 2010
beschikbaar is in tankstations die over 
meer dan twee pompen beschikken en 
diesel verkopen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat diesel die 
voldoet aan de in bijlage VI uiteengezette 
specificaties, of andere diesel met 
minstens 5% biobrandstoffen per volume, 
uiterlijk op 31 december 2014 beschikbaar 
is in tankstations die over meer dan twee 
pompen beschikken en diesel verkopen.

Schrappen

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op het aantonen van de 
naleving van de aan de exploitanten 
opgelegde nationale verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, wordt ervan 
uitgegaan dat de bijdrage van 
biobrandstoffen op basis van afval, 
residuen, non-food cellulosemateriaal en 
lignocellulosisch materiaal dubbel zo 
groot is als die van andere 
biobrandstoffen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Subsidies uit hoofde van eventuele 
steunmechanismen, met inbegrip van 
financiële prikkels, die door de lidstaten 
worden ingevoerd voor het stimuleren van 
de grootschalige productie en consumptie 
van hernieuwbare energie in het vervoer, 
zullen in verhouding staan tot de 
gerealiseerde broeikasgasreductie. 
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van hernieuwbare energie voor 
vervoersdoeleinden, alsook de 
ontwikkeling van duurzame 
vervoersystemen, worden zowel op 
nationaal als Gemeenschapsniveau 
krachtig bevorderd en kan aanvullende 
steun worden gegeven.

Motivering

Voor het stimuleren van de beste alternatieven voor hernieuwbare energie in het vervoer 
(waaronder begrepen elektriciteit en waterstof) dienen de bedragen die uit hoofde van 
nationale subsidie- en andere steunregelingen worden uitgekeerd, in verhouding te staan tot 
de gerealiseerde broeikasgasreductie. 

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 - lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In hun eerste verslag moeten de lidstaten 
aangeven of ze voornemens zijn:

3. In hun eerste verslag moeten de lidstaten 
aangeven of ze voornemens zijn, en zo ja 
wanneer, om:

Or. en



PE406.140v01-00 44/55 PA\723926NL.doc

NL

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 5 - letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de relatieve kosten en baten van de 
verschillende biobrandstoffen voor het 
milieu, de gevolgen van het 
communautaire invoerbeleid voor deze 
kosten en baten, de gevolgen voor de 
continuïteit van de energievoorziening en 
de manier waarop een evenwichtige aanpak 
kan worden bereikt tussen productie in de 
Gemeenschap en invoer;

(a) de relatieve kosten en baten van de
verschillende biobrandstoffen voor het 
milieu en de maatschappij, de gevolgen 
van het communautaire invoerbeleid voor 
deze kosten en baten, de gevolgen voor de 
continuïteit van de energievoorziening en 
de manier waarop een evenwichtige aanpak 
kan worden bereikt tussen productie in de 
Gemeenschap en invoer;

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 5 - letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gevolgen van het 
biobrandstoffenbeleid van de EU voor de 
beschikbaarheid van voedingsmiddelen in 
exporterende landen, voor de 
mogelijkheden van mensen in 
ontwikkelingslanden om zich deze 
voedingsmiddelen te veroorloven en voor 
ruimere ontwikkelingskwesties; en

(c) de gevolgen van het EU-beleid inzake 
energie uit biomassa voor de 
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden, 
waaronder de potentiële gevolgen voor 
lage-inkomenslanden met een 
voedseltekort en voor de minst-
ontwikkelde landen, voor de 
beschikbaarheid van, en toegang tot, 
voedingsmiddelen in exportlanden, en 
voor ruimere ontwikkelingskwesties; en

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biodiesel (methylester op basis van 
plantaardige of dierlijke olie, van 
dieselkwaliteit, voor toepassingen als 
biobrandstof)

FAME (methylester op basis van 
plantaardige of dierlijke olie, van 
dieselkwaliteit, voor toepassingen als 
biobrandstof)

Or. en

Motivering
Methylestervetzuur (FAME) is niet de enige vorm van biodiesel. Het is niet wenselijk om voor 
de toepassing van EU-wetgeving deze vorm de voorkeur te geven boven alle andere en die 
andere zelfs uit te sluiten. 

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III - rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waterstofbehandelde plantaardige olie 
(plantaardige olie die thermochemisch is 
behandeld met waterstof)

Waterstofbehandelde plantaardige olie en 
dierlijke vetten (plantaardige olie en 
dierlijke vetten die thermochemisch zijn
behandeld met waterstof)

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van artikel 18 kunnen ‘groene’ benzine en ‘groene’ diesel via een aantal 
processen worden gemaakt, bijvoorbeeld door de behandeling van dierlijke en plantaardige 
olie met waterstof (“waterstofbehandeld” in het amendement), via de omzetting van biomassa 
met het Fischer-Tropsch-proces, en door de raffinage van pyrolyse-olie uit biomassa. 
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III - rij 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Benzine Fossiele benzine

Or. en

Motivering

De oorsprong van deze benzine zou duidelijk moeten worden gemaakt. 

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III - rij 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Diesel Fossiele diesel

Or. en

Motivering

De oorsprong van deze diesel zou duidelijk moeten worden gemaakt.. 

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III - rij 14 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fossiele zware stookolie

Or. en
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Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V schrappen

Or. en

Motivering

Deze normen zouden moeten worden gesteld door CEN.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI schrappen

Or. en

Motivering

Deze normen zouden moeten worden gesteld door CEN.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 1 - sublid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

1. Broeikasgasemissies door de productie 
en het gebruik van brandstoffen, 
biobrandstoffen en andere biovloeistoffen 
voor vervoer worden als volgt berekend:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
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– eee, waarbij – eccu – eee , waarbij
E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

E = de totale emissies ten gevolge van het 
gebruik van de brandstof;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

eec = de emissies ten gevolge het 
verbouwen of ontginnen van grondstoffen;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

el = de op jaarbasis berekende emissies van 
wijzigingen in koolstofvoorraden door 
wijzigingen van landgebruik;

eiluc = op jaarbasis berekende 
emissies van wijzigingen in 
koolstofvoorraden door indirecte 
wijzigingen van landgebruik;
esca = emissiereducties door het vastleggen 
van koolstof in de bodem dankzij 
verbeterd landbouwbeheer

ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

ep = emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

etd = emissies ten gevolge van vervoer en 
distributie;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eu = emissies ten gevolge van de gebruikte 
brandstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccs = emissiereducties door het afvangen 
en vastleggen van koolstof;

eccr = emissiereducties door het afvangen 
en vervangen van koolstof; en

eccu = emissiereducties door het afvangen 
en gebruiken van koolstof; en

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

eee = emissiereducties door extra 
elektriciteit door warmtekrachtkoppeling.

Or. en

Motivering

De rol van koolstofvastlegging in de bodem moet uitdrukkelijker aan de orde worden gesteld. 
Dit is met name belangrijk omdat sommige productie, met name productie van blijvende 
gewassen, kan helpen meer koolstof in de bodem vast te leggen en er op die manier toe 
bijdraagt dat van weinig vruchtbaar of marginaal land weer rendabele landbouwgrond wordt 
gemaakt.

In de methode die de Commissie hanteert, wordt geen rekening gehouden met emissies die een 
gevolg zijn van indirecte veranderingen in landgebruik, zoals wanneer de productie van 
biobrandstof op een bepaalde plek ertoe leidt dat de activiteiten die daar vóór de productie 
van biobrandstof werden verricht, naar elders worden verplaatst. Dergelijke effecten wordt 
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door sommige deskundigen een groter gewicht toegekend dan emissies als gevolg van directe 
veranderingen in landgebruik.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
wijzigingen in landgebruik, el, worden 
berekend door de totale emissies te delen 
door twintig jaar. Voor de berekening van 
deze emissies wordt de volgende regel 
toegepast:

7. Op jaarbasis berekende emissies uit 
wijzigingen van koolstofvoorraden door 
wijzigingen in landgebruik, el, worden 
berekend door de totale emissies te delen 
door twintig jaar. Voor de berekening van 
deze emissies wordt de volgende regel 
toegepast:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

waarbij waarbij
el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door wijzigingen in 
landgebruik (gemeten als massa CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen);

el = op jaarbasis berekende 
broeikasgasemissies uit wijzigingen van 
koolstofvoorraden door wijzigingen in 
landgebruik (gemeten als massa CO2-
equivalent per eenheid energie uit 
biobrandstoffen);

CSR = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het referentielandgebruik (gemeten als 
massa koolstof per landeenheid, inclusief 
bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik op 
het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of twintig jaar 
vóór het verkrijgen van de grondstoffen;

CSR = de koolstofvoorraad per landeenheid
van het referentielandgebruik (gemeten als 
massa koolstof per landeenheid, inclusief 
bodem en vegetatie). Het 
referentielandgebruik is het landgebruik op 
het laatste van de volgende twee 
tijdstippen: januari 2008 of twintig jaar 
vóór het verkrijgen van de grondstoffen;

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik;

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik;

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik (gemeten 
als massa koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie);

CSA = de koolstofvoorraad per landeenheid 
van het werkelijke landgebruik (gemeten 
als massa koolstof per landeenheid, 
inclusief bodem en vegetatie);

MWCO2 = moleculair gewicht van CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = moleculair gewicht van CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = moleculair gewicht van koolstof = MWC = moleculair gewicht van koolstof = 
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12,011 g/mol; en 12,011 g/mol; en

P = de productiviteit van het gewas (meten 
als energie van de biobrandstof of andere 
biovloeistof per landeenheid per jaar).

P = de productiviteit van het gewas (meten 
als energie van de biobrandstof of andere 
biovloeistof per landeenheid per jaar).

Wanneer een aanzienlijk deel van de 
koolstofuitwisseling tussen bodem en 
atmosfeer plaatsvindt doordat koolstof 
vrijkomt in de vorm van CH4, moet daar 
rekening mee worden gehouden door de 
berekening voor dit deel van de 
uitwisseling dienovereenkomstig aan te 
passen. Daarvoor moet het moleculair 
gewicht van CO2 worden vervangen door 
dat van CH4 (MWCH4) en worden 
vermenigvuldigd met het in lid 5 
genoemde CO2-equivalent van CH4
(MWCH4 = moleculair gewicht van 
methaan = 16,043 g/mol).

Or. en

Motivering

Methaan is een zeer sterk broeikasgas, 23 keer sterker dan CO2. In gevallen waarin een groot 
deel van de totale broeikasgasemissie die een gevolg is van veranderingen in landgebruik,
methaanemissies zijn, moet daar rekening mee worden gehouden. 

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Met het oog op de toepassing van lid 7 
kunnen de volgende waarden worden 
gebruikt voor CSR en CSA

8. Met het oog op de toepassing van lid 7
kunnen de waarden die door het IPCC 
worden genoemd in ‘Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories’ 
worden gebruikt voor CSR en CSA.

Tabel landgebruik Schrappen tabel
Bij wijze van alternatief mogen werkelijke Bij wijze van alternatief mogen werkelijke 
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waarden worden gebruikt voor CSR en 
CSA.

waarden worden gebruikt voor CSR en 
CSA

De volgende waarden mogen worden 
gebruikt voor de berekening van P:

Schrappen

Tabel Schrappen tabel
Bij wijze van alternatief mogen werkelijke 
waarden worden gebruikt.

Voor P worden werkelijke waarden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Wat betreft emissies door veranderingen in landgebruik wordt een verbeterde methode 
voorgesteld. Het IPCC presenteerde al in 1996 een gedetailleerde maar schaalbare methode 
voor het berekenen van emissies door veranderingen in landgebruik ( in 2006
geactualiseerd), die al wordt gebruikt voor de rapportages in het kader van het Kyoto-
protocol. Deze methode is een stuk beter dan die van de Commissie. Er zijn goede redenen om 
gebruik te maken van de IPCC-methode: ze biedt meer flexibiliteit en zal waarschijnlijk brede 
goedkeuring vinden, aangezien veel landen in de wereld deze methode al gebruiken. 

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Voor emissies door indirecte 
veranderingen in landgebruik ( eiluc)
wordt de waarde 0 gebruikt wanneer de 
biobrandstof wordt geproduceerd uit 
grondstoffen voor de verwerving waarvan 
geen cultuur-, weide- of blijvend 
akkerland hoeft te worden gebruikt, 
waaronder begrepen afval. In alle andere 
gevallen wordt voor eiluc de waarde 20g 
CO2/MJ gebruikt.

Or. en
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Motivering

De waarden voor broeikasgasemissies als gevolg van indirecte veranderingen in landgebruik
gelden voor elke productie op ander land dan marginaal, onvruchtbaar en braakland. De 
waarde van 20gCO2eg/MJ is laag vergeleken met de cijfers die het afgelopen jaar in 
verschillende schattingen zijn gepresenteerd. Gezien de grote onzekerheden in het beoordelen 
van de indirecte effecten van landgebruik en door de grote verscheidenheid aan waarden die 
zijn gepresenteerd, lijkt het echter verstandig om met een lage waarde te beginnen.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter . Er kan rekening worden gehouden 
met emissiereducties door het vastleggen 
van koolstof in de bodem dankzij 
verbeterd landbouwbeheer, esca, mits deze 
reducties niet al in aanmerking zijn 
genomen in el.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 9 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten, ep, omvatten de emissies van 
de verwerking zelf, van afval en lekken en 
van de productie van chemische stoffen of 
producten die bij de verwerking worden 
gebruikt.

9. Emissies ten gevolge van verwerkende 
activiteiten, ep, omvatten de emissies van 
de verwerking zelf, van afval en lekken en 
van de productie van chemische stoffen of 
producten die bij de verwerking worden 
gebruikt, maar niet emissies die vrijkomen 
bij de verbranding van oogstrestanten. 

Or. en
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - part C - lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Met betrekking tot de emissiereductie 
door het afvangen en vastleggen van 
koolstof, eccs, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 die het directe gevolg 
is van de ontginning, het vervoer, de 
verwerking en de distributie van brandstof.

12. Met betrekking tot de emissiereductie
door het afvangen en vastleggen van 
koolstof, eccs, waarmee nog geen 
rekening is gehouden in ep, wordt alleen 
rekening gehouden met CO2 die het directe 
gevolg is van de ontginning, het vervoer, 
de verwerking en de distributie van 
brandstof.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - part C - lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Met betrekking tot de emissiereductie
door het afvangen en vervangen van 
koolstof, eccr, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 waarvan de koolstof 
het gevolg is van biomassa en die gebruikt 
wordt om de in commerciële producten en 
diensten gebruikte CO2 uit fossiele 
brandstoffen te vervangen.

13. Met betrekking tot de emissiereductie 
door het afvangen en gebruiken, eccu, van 
koolstof, eccr, wordt alleen rekening 
gehouden met CO2 waarvan de koolstof 
het gevolg is van biomassa en die gebruikt 
wordt om de in commerciële producten en 
diensten gebruikte CO2 uit fossiele 
brandstoffen of fossiele brandstoffen te 
vervangen.

Or. en

Motivering

Afgevangen CO2 kan CO2 uit fossiele bronnen vervangen, maar kan ook onderdeel zijn van 
een vervanging van fossiele brandstof wanneer het wordt gebruikt bij de productie van 
biobrandstof uit algen.
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - part C - lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Met betrekking tot de emissiereductie 
door extra elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling, eee, wordt 
rekening gehouden met de extra 
elektriciteit van brandstofproductie-
installaties die gebruik maken van 
warmtekrachtkoppeling, behalve als de 
voor de warmtekrachtkoppeling gebruikte 
brandstoffen andere bijproducten zijn dan 
residuen van landbouwgewassen. Bij het 
berekenen van de extra elektriciteit wordt 
de omvang van de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geacht 
te volstaan om minstens de warmte te 
leveren die nodig is om de brandstof te 
produceren. De broeikasgasreductie ten 
gevolge van deze extra elektriciteit wordt 
geacht gelijk te zijn aan de hoeveelheid 
broeikasgas die zou worden uitgestoten als 
een gelijke hoeveelheid elektriciteit werd 
opgewekt in een centrale die gebruik 
maakt van dezelfde brandstof als de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

14. Er wordt rekening gehouden met 
emissiereductie door extra elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling, eee, wanneer met 
die extra elektriciteit bij 
brandstofproductieprocessen aan een 
vraag naar nuttige warmte wordt voldaan,
en met emissiereductie door elektriciteit 
uit afvalwarmte die vrijkomt bij
brandstofproductieprocessen, behalve als 
de voor de warmtekrachtkoppeling 
gebruikte brandstoffen bijproducten zijn 
van vervoersbrandstof die uit biomassa is 
geproduceerd.. De broeikasgasreductie ten 
gevolge van deze extra elektriciteit wordt 
geacht gelijk te zijn aan het EU-
gemiddelde voor broeikasgasemissies door
elektriciteitsproductie, voor in de
Gemeenschap geproduceerde elektriciteit, 
en de gemiddelde broeikasgasemissie door 
elektriciteitsproductie in het land van 
productie, voor in niet-EU-landen 
geproduceerde elektriciteit.

Or. en

Motivering

De emissiereducties voor broeikasgassen die in verband worden gebracht met extra 
elektriciteit moeten worden gezien als gemiddelden, berekend op een alternatieve manier en 
met gebruikmaking van een marginale aanpak. Anders zouden net als in het 
Commissievoorstel fabrieken die werken op fossiele brandstof worden bevoordeeld ten 
opzichte van fabrieken die werken op biomassa, aangezien eerstgenoemde een aanzienlijk 
krediet krijgen voor het toepassen van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, terwijl 
laatstgenoemde dat krediet niet krijgen. In plaats daarvan zou het gebruik moeten worden 
beloond van energiebronnen die minder broeikasgassen uitstoten.
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII - letter C - lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Als een proces voor de productie van 
brandstof niet alleen de brandstof waarvoor 
de emissies worden berekend oplevert, 
maar ook één of meer andere producten 
(bijproducten), worden de 
broeikasgasemissies verdeeld tussen de 
brandstof of het tussenproduct ervan en de 
bijproducten, in verhouding tot hun 
energie-inhoud (de calorische 
onderwaarde, in het geval van andere 
bijproducten dan elektriciteit).

15. Als een proces voor de productie van 
brandstof niet alleen de brandstof waarvoor 
de emissies worden berekend oplevert, 
maar ook één of meer andere producten 
(bijproducten), worden de 
broeikasgasemissies verdeeld tussen de 
brandstof of het tussenproduct ervan en de 
bijproducten, in verhouding tot hun 
energie-inhoud (de calorische 
onderwaarde, in het geval van andere 
bijproducten dan elektriciteit, warmte of 
koeling). 

De Commissie beoordeelt uiterlijk 1 
januari 2010 of het dienstig is om voor de 
toepassing van het eerste sublid een 
substitutiemethode te gebruiken. Op basis 
van de resultaten van deze beoordeling 
kan de Commissie noodzakelijke 
veranderingen voorstellen.

Or. en

Motivering

Emissiereducties door bijproducten kunnen worden berekend volgens de door de Commissie 
voorgestelde energiemethode. Bijproducten kunnen echter een belangrijke rol spelen in een 
ander proces en zorgen voor emissiereducties in dat proces zonder dat ze noodzakelijkerwijs 
een hoge “calorische onderwaarde” hebben. Met dit amendement wordt de Commissie ertoe 
opgeroepen te beoordelen of de energiemethode kan worden vervangen door de meer 
complexe substitutiemethode, die mogelijk een waarheidsgetrouwer beeld van de werkelijke 
broeikasgasreducties geeft.
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