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BEKNOPTE MOTIVERING

Zoals bekend is de vraag naar voertuigen die een andere brandstof dan olie gebruiken niet 
groot, met name omdat het aantal tank- en laadstations op zowel het nationale, als het 
grensoverschrijdende wegennet nog te klein is. Op dit moment slagen nieuwe technologieën 
en nieuwe voertuigen er nog maar nauwelijks in op de internationale markten concurrerend te 
zijn en een behoorlijk marktaandeel te bereiken. Tegen deze achtergrond beoogt deze richtlijn 
stimulansen te creëren voor investeringen in de ontwikkeling en uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen, teneinde innovatie op de markt te bevorderen en de concurrentie te 
vergroten.  

Enerzijds moeten maatregelen worden genomen voor het vergroten van het aantal tank- en 
laadstations voor nieuwe (bijvoorbeeld elektrische) voertuigen. Anderzijds zien we dat 
ingrijpen in de markt voor regeringen en consumenten een bepaalde prijs heeft. Ook is het 
belangrijk aan te geven dat het mogelijkerwijs inefficiënt en contraproductief is investeringen 
in infrastructuur te doen wanneer de desbetreffende technologieën nog niet rijp zijn of de 
voordelen ervan nog niet zijn aangetoond. Dit lijkt op dit moment met name te gelden voor 
auto's op waterstof.

De rapporteur is verheugd over de inspanningen gericht op de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen, omdat daarmee de afhankelijkheid van de EU van olie geleidelijk 
wordt verkleind. De rapporteur onderstreept dat bij investeringen in de eerste plaats de vraag 
van de markt leidend moet zijn en dat deze een technologieneutraal karakter moeten hebben. 
Daarnaast vindt de rapporteur dat de EU middelen van de desbetreffende onderzoek- en 
ontwikkelingsfondsen ter beschikking moet stellen om de marktpenetratie van nieuwe 
technologieën te bevorderen en hun praktische inzetbaarheid sneller dichterbij te brengen. De 
rapporteur vindt in dit verband verder dat de inspanningen van de EU op het gebied van 
standaardisering van essentieel belang zijn, gezien de grote grensoverschrijdende dimensie 
van deze richtlijn. Tot slot is het met het oog op de verwezenlijking van de EU-doelstelling 
van verkleining van de CO2-voetafdruk ook erg belangrijk dat de Unie wat dit soort 
initiatieven betreft een voortrekkersrol blijft vervullen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Bij het vaststellen van hun 
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nationale beleidskaders dienen de 
lidstaten ten volle rekening te houden met 
de gevolgen van de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen voor consumenten en de 
belastinginkomsten, alsook met de 
kostenefficiëntie van toekomstige 
investeringen voor de uitrol van dergelijke 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De standaarden voor apparatuur 
voor trage en snelle elektrische 
oplaadpunten dienen als geharmoniseerd 
te worden beschouwd wanneer zij in 
onderlinge overeenstemming zijn 
vastgesteld zoals bedoeld in bijlage III.1.1 
en bijlage III.1.2, en wanneer zij met 
inachtneming van nationale procedures 
zijn gepubliceerd. Zĳ dienen te worden 
bĳgewerkt op grond van de 
technologische vooruitgang en de 
ontwikkeling van de regels van goed 
vakmanschap op het gebied van 
veiligheid.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Elektriciteit is een schone brandstof (11) Elektriciteit is met name aantrekkelijk 
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die met name aantrekkelijk is voor 
elektrische voertuigen en elektrische 
tweewielers binnen stedelijke 
agglomeraties. Hiermee kan een bijdrage 
worden geleverd aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en aan het verminderen van 
geluidsoverlast. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat er voldoende oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen worden 
geïnstalleerd, met een adequate 
dekkingsgraad. Dat aantal oplaadpunten 
moet minstens twee maal zo hoog zijn als 
het aantal elektrische voertuigen, waarbij 
10 % van die oplaadpunten openbaar 
toegankelijk moet zijn en de nadruk vooral 
moet liggen op stedelijke agglomeraties. 
Particuliere eigenaars van elektrische 
voertuigen zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot laadpunten op collectieve 
parkeerplaatsen, bijv. in flatgebouwen, 
kantoren en bedrijven. De overheid moet 
regels opstellen om ervoor te zorgen dat 
bouwpromotoren en beheerders van 
gebouwen voldoende laadpunten voor 
elektrische voertuigen ter beschikking 
stellen van de burgers.

voor elektrische voertuigen en elektrische 
tweewielers binnen stedelijke 
agglomeraties. Hiermee kan een bijdrage 
worden geleverd aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en aan het verminderen van 
geluidsoverlast. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat er voldoende oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen worden 
geïnstalleerd, met een adequate 
dekkingsgraad. Dat aantal oplaadpunten 
moet minstens twee maal zo hoog zijn als 
het aantal elektrische voertuigen, waarbij 
10 % van die oplaadpunten openbaar 
toegankelijk moet zijn en de nadruk vooral 
moet liggen op stedelijke agglomeraties. 
Particuliere eigenaars van elektrische 
voertuigen zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot laadpunten op collectieve 
parkeerplaatsen, bijv. in flatgebouwen, 
kantoren en bedrijven. De overheid moet 
regels opstellen om ervoor te zorgen dat 
bouwpromotoren en beheerders van 
gebouwen voldoende laadpunten voor 
elektrische voertuigen ter beschikking 
stellen van de burgers.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De marktpenetratiepercentages van 
waterstofvoertuigen, inclusief tweewielers 
op waterstof, zijn op dit moment bijzonder 
laag, maar juist daarom is de uitbouw van 
een toereikende infrastructuur voor 
waterstoftankpunten essentieel om een 
grootschaliger gebruik van 
waterstofvoertuigen mogelijk te maken.

(17) De marktpenetratiepercentages van 
waterstofvoertuigen, inclusief tweewielers 
op waterstof, zijn op dit moment bijzonder 
laag, maar juist daarom is de uitbouw van 
een toereikende infrastructuur voor 
waterstoftankpunten essentieel om een 
grootschaliger gebruik van 
waterstofvoertuigen op de lange termijn 
mogelijk te maken.
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Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
een openbaar toegankelijke infrastructuur 
wordt opgebouwd voor de 
waterstofvoorziening voor 
motorvoertuigen, met een zodanige afstand 
tussen de tankfaciliteiten dat 
waterstofvoertuigen in staat zijn het 
volledige nationale grondgebied te 
bestrijken. Hierdoor krijgen 
waterstofvoertuigen de mogelijkheid om 
het hele grondgebied van de Unie te 
bestrijken.

(18) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
een openbaar toegankelijke infrastructuur 
wordt opgebouwd voor de 
waterstofvoorziening voor 
motorvoertuigen zodra de technologie 
uitgerijpt is, met een zodanige afstand 
tussen de tankfaciliteiten dat 
waterstofvoertuigen in staat zijn het 
volledige nationale grondgebied te 
bestrijken. Hierdoor krijgen 
waterstofvoertuigen de mogelijkheid om 
het hele grondgebied van de Unie te 
bestrijken.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om het concurentievermogen van 
Europese industrieën te waarborgen en te 
handhaven, zal de nodige EU-
financiering ter beschikking worden 
gesteld voor verdere onderzoek- en 
ontwikkelingsinspanningen voor de uitrol 
van infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen, aangezien het op dit 
moment derde landen zijn die een 
voortrekkersrol vervullen bij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
zoals elektrische batterijen voor 
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elektrische voertuigen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld met 
maatregelen voor de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen in de Unie teneinde de olie-
afhankelijkheid van vervoersmiddelen te 
doorbreken. Daarnaast worden middels 
deze richtlijn minimumeisen vastgesteld 
voor de uitbouw van een infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffen, met 
inbegrip van oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen en tankpunten voor aardgas 
(LNG en CNG) en waterstof, en de 
bijbehorende gemeenschappelijke 
technische specificaties.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld met 
maatregelen voor de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen in de Unie teneinde de olie-
afhankelijkheid van vervoersmiddelen te 
verkleinen. Daarnaast worden middels 
deze richtlijn minimumeisen vastgesteld 
voor de uitbouw van een infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffen, met 
inbegrip van oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen en tankpunten voor aardgas 
(LNG en CNG) en waterstof, en de 
bijbehorende gemeenschappelijke 
technische specificaties.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten stellen ter ontwikkeling 
van de markt voor alternatieve 
brandstoffen en de infrastructuur daarvan 
nationale beleidskaders vast die naast de 
informatie zoals beschreven in bijlage I 
minstens de volgende elementen moeten 
omvatten:

1. Alle lidstaten stellen ter ontwikkeling 
van de markt voor alternatieve 
brandstoffen en de infrastructuur daarvan 
nationale beleidskaders vast die naast de 
informatie zoals beschreven in bijlage I 
minstens de volgende elementen moeten 
omvatten:

- een beoordeling van de stand van zaken - een beoordeling van de stand van zaken 
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omtrent en de toekomstige ontwikkeling 
van alternatieve brandstoffen;

omtrent en de toekomstige ontwikkeling 
van alternatieve brandstoffen;

- een beoordeling van de 
grensoverschrijdende dekking van de 
infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen met het oog op de 
vervoerscontinuïteit;

- een beoordeling van de 
grensoverschrijdende dekking van de 
infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen met het oog op de 
vervoerscontinuïteit;

- het regelgevingskader ter ondersteuning 
van de opbouw van de infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen;

- het regelgevingskader ter ondersteuning 
van de opbouw van de infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen;

- beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de tenuitvoerlegging van het nationale 
beleidskader;

- beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de tenuitvoerlegging van het nationale 
beleidskader;

- ondersteunende maatregelen voor de 
uitrol en productie;

- ondersteunende maatregelen voor de 
uitrol en productie;

- ondersteuning ten behoeve van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratiedoeleinden;

- ondersteuning ten behoeve van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratiedoeleinden;

- de streefcijfers voor het gebruik van 
alternatieve brandstoffen;

- de streefcijfers voor het gebruik van 
alternatieve brandstoffen;

- het verwachte aantal voertuigen op 
alternatieve brandstoffen in 2020;

- het verwachte aantal voertuigen op 
alternatieve brandstoffen in 2020;

- een evaluatie van de behoefte aan LNG-
tankpunten in havens die niet tot het TEN-
T-kernnetwerk behoren en die belangrijk 
zijn voor vaartuigen die niet voor 
vervoersdoeleinden worden ingezet, met 
name vissersvaartuigen;

- een evaluatie van de behoefte aan LNG-
tankpunten in havens die niet tot het TEN-
T-kernnetwerk behoren en die belangrijk 
zijn voor vaartuigen die niet voor 
vervoersdoeleinden worden ingezet, met 
name vissersvaartuigen;

- voor zover van toepassing, 
samenwerkingsregelingen met andere 
lidstaten overeenkomstig lid 2.

- voor zover van toepassing, 
samenwerkingsregelingen met andere 
lidstaten overeenkomstig lid 2.
- een beoordeling van de gevolgen van de 
uitrol van infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen voor de belastinginkomsten 
en consumenten;
- een gedetailleerde kosten-batenanalyse. 

Or. en
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Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
minimumaantal oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen beschikbaar is, 
waarbij uiterlijk op 31 december 2020 het 
vereiste minimumaantal, zoals vermeld in 
de tabel in bijlage II, operationeel dient te 
zijn.

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat er een minimumaantal 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
beschikbaar is, waarbij uiterlijk op 31 
december 2020 ongeveer het vereiste 
minimumaantal, zoals vermeld in de tabel 
in bijlage II, operationeel dient te zijn.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Trage oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen moeten uiterlijk op 31 
december 2015 voldoen aan de technische 
specificaties die zijn uiteengezet in bijlage 
III, punt 1.1.

3. Trage oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen moeten uiterlijk op 31 
december 2015 voldoen aan de technische 
specificaties die zijn uiteengezet in bijlage 
III, punt 1.1.

Snelle oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen moeten uiterlijk op 31 
december 2017 voldoen aan de technische 
specificaties die zijn uiteengezet in bijlage 
III, punt 1.2.

Snelle oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen moeten uiterlijk op 31 
december 2017 voldoen aan de technische 
specificaties die zijn uiteengezet in bijlage 
III, punt 1.2.

De lidstaten zien erop toe dat de apparatuur 
voor snelle en trage oplaadpunten, zoals 
vermeld in bijlage III, punten 1.1 en 1.2, 
beschikbaar is onder billijke, redelijke en 
niet-discriminerende voorwaarden.

De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de apparatuur voor 
snelle en trage oplaadpunten, zoals 
vermeld in bijlage III, punten 1.1 en 1.2, 
beschikbaar is onder billijke, redelijke en 
niet-discriminerende voorwaarden, en 
zorgen voor de nodige flexibiliteit 
teneinde te bewerkstelligen dat specifieke 
nationale veiligheidseisen worden 
geëerbiedigd.
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Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten op wier grondgebied op de 
dag van inwerkingtreding van de 
onderhavige richtlijn reeds 
waterstoftankpunten aanwezig zijn, zien 
erop toe dat uiterlijk op 31 december 2020 
een dusdanig aantal openbaar toegankelijke 
waterstoftankpunten beschikbaar is, met 
een onderlinge afstand van hoogstens 300 
km, dat waterstofvoertuigen het gehele 
nationale grondgebied kunnen bestrijken.

1. De lidstaten op wier grondgebied op de 
dag van inwerkingtreding van de 
onderhavige richtlijn reeds 
waterstoftankpunten aanwezig zijn, nemen 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
uiterlijk op 31 december 2020 een 
dusdanig aantal openbaar toegankelijke 
waterstoftankpunten beschikbaar is dat 
waterstofvoertuigen het gehele nationale 
grondgebied kunnen bestrijken.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk op 
31 december 2020 in alle zeehavens van 
het kerngedeelte van het trans-Europees 
vervoersnet (TEN-T) openbaar 
toegankelijke LNG-tankpunten 
beschikbaar zijn voor het vervoer over zee 
en over de binnenwateren.

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat uiterlijk op 31 
december 2020 in alle zeehavens van het 
kerngedeelte van het trans-Europees 
vervoersnet (TEN-T) openbaar 
toegankelijke LNG-tankpunten 
beschikbaar zijn voor het vervoer over zee 
en over de binnenwateren.

Or. en
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Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag van de Commissie bevat de 
volgende elementen:

Het verslag van de Commissie bevat de 
volgende elementen:

- een beoordeling van de acties die door 
elke lidstaat zijn uitgevoerd;

- een beoordeling van de acties die door 
elke lidstaat zijn uitgevoerd, met inbegrip 
van hun kosten-efficiëntie;

- een beoordeling van de effecten van deze 
richtlijn op de ontwikkeling van de markt 
voor alternatieve brandstoffen en het effect 
op de economie en het milieu;

- een beoordeling van de effecten van deze 
richtlijn op de ontwikkeling van de markt 
voor alternatieve brandstoffen en het effect 
op de economie en het milieu en 
consumenten;

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Doelstellingen 5. Doelstellingen
- de nationale streefcijfers voor 2020 voor 
het gebruik van alternatieve brandstoffen in 
de verschillende vervoersmodi (weg, 
spoor, water en lucht) en voor de 
bijbehorende infrastructuur;

- de nationale indicatieve streefcijfers voor 
2020 voor het gebruik van alternatieve 
brandstoffen in de verschillende 
vervoersmodi (weg, spoor, water en lucht) 
en voor de bijbehorende infrastructuur;

- nationale streefcijfers, op jaarbasis, voor 
het gebruik van alternatieve brandstoffen in 
de verschillende vervoersmodi (weg, 
spoor, water en lucht) en voor de 
bijbehorende infrastructuur om de 
nationale streefcijfers voor 2020 te kunnen 
verwezenlijken.

- nationale indicatieve streefcijfers, op 
jaarbasis, voor het gebruik van alternatieve 
brandstoffen in de verschillende 
vervoersmodi (weg, spoor, water en lucht) 
en voor de bijbehorende infrastructuur om 
de nationale streefcijfers voor 2020 te 
kunnen verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Economische en 
marktontwikkelingen
Jaarlijkse rapportage van 
capaciteitstoevoegingen, de 
capaciteitsbenutting, directe en indirecte 
kosten, en ontwikkelingen op het vlak van 
de belastinginkomsten. 

Or. en


