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Amendement ingediend door Bernd Lange

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3, lid 2, letter d) (Richtlijn 98/70/EG)

d) Onverminderd het bepaalde onder c,
nemen de lidstaten alle maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat te
gelegener tijd, doch uiterlijk op
1 januari 2005 ongelode benzine met een
zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op
hun grondgebied in de handel wordt
gebracht. De lidstaten zorgen ervoor dat
dergelijke ongelode benzine op basis van
een passende geografische spreiding
beschikbaar is en in alle overige opzichten
voldoet aan de specificaties van bijlage III.

d) Onverminderd het bepaalde onder c,
nemen de lidstaten alle maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat te
gelegener tijd, doch uiterlijk op
1 januari 2005 ongelode benzine met een
zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op
hun grondgebied in de handel wordt
gebracht. De lidstaten zorgen ervoor dat
dergelijke ongelode benzine op ruime
schaal beschikbaar is en in alle overige
opzichten voldoet aan de specificaties van
bijlage III.

De lidstaten mogen voor de ultraperifere
gebieden specifieke bepalingen opstellen
voor de invoering van dieselbrandstof met
een zwavelgehalte van maximaal 10 ppm.
De lidstaten die gebruikmaken van deze
bepaling, brengen de Commissie hiervan op

De lidstaten mogen voor de ultraperifere
gebieden specifieke bepalingen opstellen
voor de invoering van dieselbrandstof met
een zwavelgehalte van maximaal 10 ppm.
De lidstaten die gebruikmaken van deze
bepaling, brengen de Commissie hiervan op
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de hoogte. de hoogte. De Commissie stelt met
inachtneming van de procedure als vermeld
in artikel 11, criteria vast om te bepalen wat
een beschikbaarheid op ruime schaal voor
de doeleinden van deze alinea inhoudt.

Motivering

De beschikbaarheid van zwavelvrije brandstoffen moet duidelijk worden gedefinieerd. In het
bijzonder kopers van nieuwe auto's met motoren  met lage emissiewaarden moeten binnen een
redelijke straal zwavelvrije brandstof kunnen kopen, zodat er op het vlak van de emissies ook
daadwerkelijk positieve resultaten kunnen worden geboekt Wederopneming van de
amendementen 42 en 45 uit de eerste lezing.

Or. de

Amendement ingediend door Bernd Lange

Amendement 13
ARTIKEL 1, LID 3

Artikel 4, lid 1, letter d) (Richtlijn 98/70/EG)

d) Onverminderd het bepaalde onder c,
nemen de lidstaten alle maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat te
gelegener tijd, doch uiterlijk op
1 januari 2005 dieselbrandstof met een
zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op
hun grondgebied in de handel wordt
gebracht. De lidstaten zorgen ervoor dat
dergelijke dieselbrandstof op basis van een
passende geografische spreiding
beschikbaar is en in alle overige opzichten
voldoet aan de specificaties van bijlage IV.

d) Onverminderd het bepaalde onder c,
nemen de lidstaten alle maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat te
gelegener tijd, doch uiterlijk op
1 januari 2005 dieselbrandstof met een
zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op
hun grondgebied in de handel wordt
gebracht. De lidstaten zorgen ervoor dat
dergelijke dieselbrandstof op ruime schaal
beschikbaar is en in alle overige opzichten
voldoet aan de specificaties van bijlage IV.

De lidstaten mogen voor de ultraperifere
gebieden specifieke bepalingen opstellen
voor de invoering van dieselbrandstof met
een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg.
De lidstaten die gebruikmaken van deze
bepaling, brengen de Commissie hiervan op
de hoogte.

De lidstaten mogen voor de ultraperifere
gebieden specifieke bepalingen opstellen
voor de invoering van dieselbrandstof met
een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg.
De lidstaten die gebruikmaken van deze
bepaling, brengen de Commissie hiervan op
de hoogte. De Commissie stelt met
inachtneming van de procedure als vermeld
in artikel 11, criteria vast om te bepalen wat
een beschikbaarheid op ruime schaal  voor
de doeleinden van deze alinea inhoudt.

Motivering
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De beschikbaarheid van zwavelvrije brandstoffen moet duidelijk worden gedefinieerd. In het
bijzonder kopers van nieuwe auto's met motoren met lage emissiewaarden moeten binnen een
redelijke straal zwavelvrije brandstof kunnen kopen, zodat er op het vlak van de emissies ook
daadwerkelijk positieve resultaten kunnen worden geboekt. Daarnaast bestaat bij
dieselmotoren vanwege de lagere temperatuur van de uitlaatgassen het risico van schade aan
de uitlaat-nabehandelingsapparatuur door de zwavelhoudende brandstof. Wederopneming
van de amendementen 43 en 46 uit de eerste lezing.

Or. de

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 14
ARTIKEL 1, LID 3

Artikel 9, lid 1, letter g) (Richtlijn 98/70/EG)

g) de noodzaak van een wijziging van
andere parameters in de
brandstofspecificaties, alsmede de noodzaak
van de bevordering van de invoering van
alternatieve brandstoffen, onder meer
biobrandstoffen.

g) de noodzaak van een wijziging van
andere parameters in de
brandstofspecificaties, alsmede de noodzaak
van de bevordering van de invoering van
alternatieve brandstoffen, onder meer
biobrandstoffen, met name de wijzigingen
die noodzakelijk zijn inzake de maxima
voor de vluchtigheid van benzines als
vervat in zowel de richtlijn als in de norm
CEN EN228 voor de toepassing ervan op
mengsels van bio-ethanol met benzine.

Motivering

Hoewel bio-ethanol minder vluchtig is dan benzine heeft de directe menging van bio-ethanol
met benzine een toename van de vluchtigheid van de daaruit resulterende brandstof tot
gevolg, die groter kan zijn dan de in richtlijn 98/70/EG vastgestelde limieten, met name in
landen met hogere temperaturen.

De biobrandstof die bij voorkeur wordt toegepast voor mengsels met benzine is bioETBE.
Deze wordt verkregen door synthese van isobutyleen (een bijproduct van de raffinaderijen) en
bio-ethanol. De vluchtigheid ervan is geringer dan die van bio-ethanol en geeft na toevoeging
aan benzine goede resultaten. De nieuwe automotoren zijn echter minder gevoelig voor de
vluchtigheid en minimaliseren de gevolgen ervan voor het milieu, zodat bio-ethanol direct
kan worden toegevoegd aan benzine (zonder de noodzaak om deze met isobutyleen te
mengen).

Het probleem is derhalve niet de vluchtigheid van mengsels van bio-ethanol met benzine,
maar de in verordening 98/70/EG vastgestelde limieten. In de USA is een extra
dampspanning van ongeveer 7 kPa voor mengsels van bio-ethanol met benzine toegestaan en
de Europese autofabrieken en de olie-industrie erkennen geen problemen te hebben met
hogere dampspanningen.
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Or. es

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 15
BIJLAGE

Bijlage I, voetnoot 5 (Richtlijn 98/70/EG)

5. Voor lidstaten met arctische
omstandigheden bedraagt de dampspanning
gedurende de zomerperiode
maximaal 70 kPa.

5. Voor lidstaten met arctische
omstandigheden bedraagt de dampspanning
gedurende de zomerperiode
maximaal 70 kPa. Voor de andere lidstaten
mag de dampspanning tijdens de
zomerperiode niet meer bedragen dan
70 kPa, mits een correct functioneren van
de voertuigen gewaarborgd is en de
milieubalans van mengsels met
biobrandstoffen positief is.

Motivering

Het voorstel van de Commissie "voor een richtlijn ter bevordering van het gebruik van
biobrandstoffen voor het vervoer (COM(2001) 547), d.d. 7.11.2001, werd derhalve aan het
Europees Parlement op een later tijdstip voorgelegd dan het Commissievoorstel "voor een
richtlijn tot wijziging van richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van
dieselbrandstof" (COM(2001) 241), d.d. 11.5.2001.
Vervolgens werd de eerste lezing van het Parlement van deze twee voorstellen afgerond met
een onderling tijdsverschil van 8 maanden.
Het resultaat van de stemming over de eerste lezing (4.7.2002) van het Europees Parlement,
met name inzake de amendementen 17, 50 en 52, vormt een "feit of nieuwe juridische situatie
die zich sinds de eerste lezing heeft voorgedaan" overeenkomstig artikel 80, lid 2, sub d), van
het Reglement van het Europees Parlement.
In aanmerking nemend dat deze twee richtlijnen intrinsiek aan elkaar gekoppeld zijn en dat
het voorstel tot wijziging van richtlijn 98/70/EG niet alleen betrekking heeft op de
specificaties van conventionele, maar tevens van alternatieve brandstoffen, is het van cruciaal
belang dat deze twee teksten onderling op elkaar worden afgestemd.
Hoewel bio-ethanol minder vluchtig is dan benzine heeft de directe menging van bio-ethanol
met benzine een toename van de vluchtigheid van de daaruit resulterende brandstof tot
gevolg, die groter kan zijn dan de in richtlijn 98/70/EG vastgestelde limieten, met name in
landen met hogere temperaturen. De biobrandstof die bij voorkeur wordt toegepast voor
mengsels met benzine is bioETBE. Deze wordt verkregen door synthese van isobutyleen (een
bijproduct van de raffinaderijen) en bio-ethanol. De vluchtigheid ervan is geringer dan die
van bio-ethanol en geeft na toevoeging aan benzine goede resultaten.
De nieuwe automotoren zijn echter minder gevoelig voor de vluchtigheid en minimaliseren de
gevolgen ervan voor het milieu, zodat bio-ethanol direct kan worden toegevoegd aan benzine
(zonder de noodzaak om isobutyleen bij te mengen).
Het probleem is derhalve niet de vluchtigheid van mengsels van bio-ethanol met benzine,
maar de in verordening 98/70/EG vastgestelde limieten. In de USA is een extra
dampspanning van ongeveer 7 kPa voor mengsels van bio-ethanol met benzine toegestaan en
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de Europese autofabrieken en de olie-industrie geven toe geen problemen te hebben met
hogere dampspanningen.

Or. es

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 16
BIJLAGE

Bijlage III, voetnoot 5 (Richtlijn 98/70/EG)

5. Voor lidstaten met arctische
omstandigheden bedraagt de dampspanning
gedurende de zomerperiode
maximaal 70 kPa.

5. Voor lidstaten met arctische
omstandigheden bedraagt de dampspanning
gedurende de zomerperiode
maximaal 70 kPa.  Voor de andere lidstaten
mag de dampspanning tijdens de
zomerperiode niet meer bedragen dan
70 kPa, mits een correct functioneren van
de voertuigen gewaarborgd is en de
milieubalans van mengsels met
biobrandstoffen positief is.

Motivering

Het voorstel van de Commissie "voor een richtlijn ter bevordering van het gebruik van
biobrandstoffen voor het vervoer (COM(2001) 547), d.d. 7.11.2001, werd derhalve aan het
Europees Parlement op een later tijdstip voorgelegd dan het Commissievoorstel "voor een
richtlijn tot wijziging van richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van
dieselbrandstof" (COM(2001) 241), d.d. 11.5.2001.

Vervolgens werd de eerste lezing van het Parlement van deze twee voorstellen afgerond met
een onderling tijdsverschil van 8 maanden.

Het resultaat van de stemming over de eerste lezing (4.7.2002) van het Europees Parlement,
met name inzake de amendementen 17, 50 en 52, vormt een "feit of nieuwe juridische situatie
die zich sinds de eerste lezing heeft voorgedaan" overeenkomstig artikel 80, lid 2, sub d), van
het Reglement van het Europees Parlement.

In aanmerking nemend dat deze twee richtlijnen intrinsiek aan elkaar gekoppeld zijn en dat
het voorstel tot wijziging van richtlijn 98/70/EG niet alleen betrekking heeft op de
specificaties van conventionele, maar tevens van alternatieve brandstoffen, is het van cruciaal
belang dat deze twee teksten onderling op elkaar worden afgestemd.

Hoewel bio-ethanol minder vluchtig is dan benzine heeft de directe menging van bio-ethanol
met benzine een toename van de vluchtigheid van de daaruit resulterende brandstof tot
gevolg, die groter kan zijn dan de in richtlijn 98/70/EG vastgestelde limieten, met name in
landen met hogere temperaturen. De biobrandstof die bij voorkeur wordt toegepast voor
mengsels met benzine is bioETBE. Deze wordt verkregen door synthese van isobutyleen (een
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bijproduct van de raffinaderijen) en bio-ethanol. De vluchtigheid ervan is geringer dan die
van bio-ethanol en geeft na toevoeging aan benzine goede resultaten.

De nieuwe automotoren zijn echter minder gevoelig voor de vluchtigheid en minimaliseren de
gevolgen ervan voor het milieu, zodat bio-ethanol direct kan worden toegevoegd aan benzine
(zonder de noodzaak om isobutyleen bij te mengen).

Het probleem is derhalve niet de vluchtigheid van mengsels van bio-ethanol met benzine,
maar de in verordening 98/70/EG vastgestelde limieten. In de USA is een extra
dampspanning van ongeveer 7 kPa voor mengsels van bio-ethanol met benzine toegestaan en
de Europese autofabrieken en de olie-industrie geven toe geen problemen te hebben met
hogere dampspanningen.

Or. es


