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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 
98/70/EG van 13 oktober 1998 met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof 
en gasolie vormt een belangrijke fase in de bevordering en ontwikkeling van biobrandstoffen 
in de Europese Unie.

In talrijke standpunten heeft het Europees Parlement steeds alle initiatieven van de Europese 
Unie met het oog op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen gesteund. Tijdens de 
Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 is besloten dat de hernieuwbare energiebronnen 20% 
moeten gaan uitmaken van de energie die in 2020 in de Europese Unie wordt verbruikt, 
waarbij biobrandstoffen 10% van de verbruikte brandstoffen voor hun rekening moeten 
nemen.

In het kader van de lopende hervormingen van de marktordeningen voor gewassen worden 
bovendien de afzetmogelijkheden van de betrokken gewassen beperkt. Biobrandstoffen 
bieden aan landbouwers alternatieve mogelijkheden waarmee het Europees beleid inzake 
ruimtelijke ordening en werkgelegenheid op het platteland worden geschraagd. Voorts 
vormen de landbouwgronden die thans onder de braakleggingsregeling vallen, een reserve om 
in deze nieuwe vraag te voorzien.

In dit verband vormt het door de Europese Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn 
tot wijziging van de specificatie van benzine waaraan biobrandstoffen zijn toegevoegd, een 
belangrijk onderdeel van het Europees beleid om het gebruik ervan te vergemakkelijken. 

Het is immers urgent om de technische specificaties van Richtlijn 98/70/EG op één lijn te 
brengen met de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie.

In de eerste plaats kunnen de Europese doelstellingen ten aanzien van het gebruik van 
biobrandstoffen slechts worden gehaald, indien de fabrikanten en distributeurs overgaan tot de 
rechtstreekse toevoeging van ethanol aan benzine. Een oplossing zou erin bestaan dat de 
aardoliemaatschappijen aan de producenten van biobrandstoffen of de distributeurs voldoende 
hoeveelheden benzine met een geringe vluchtigheid ter beschikking te stellen.  Dit is thans 
niet het geval. Om dit obstakel te omzeilen stelt de Europese Commissie dan ook voor de 
huidige specificatie van benzine te wijzigen.

Bovendien moeten de lidstaten die nu reeds de bepalingen inzake de rechtstreekse toevoeging 
van ethanol aan benzine wensen in te voeren om zo tegemoet te komen aan de wensen van de 
Europese burgers, dit kunnen doen. Deze motivering is des te steekhoudender, omdat de 
herziening van de richtlijn reeds eind 2005 had moeten plaatsvinden en een achterstand van 
bijna twee jaar is ontstaan.

Ten slotte wijst de technologische ontwikkeling van motoren en biobrandstoffen die in de 
toekomst kunnen worden gebruikt, erop dat in de toekomstige mengsels de huidige grens van 
5% bij de toevoeging van ethanol aan benzine zal worden overschreden. Hoewel een 
dergelijke doelstelling zeer wenselijk is, omdat zij beantwoordt aan het beleid inzake de 
terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, moet echter erop worden gelet dat de 
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voorlichting van de consument zo volledig mogelijk is ten einde elk ongemak bij het gebruik 
van biobrandstoffen in oudere motoren die niet aan de nieuwe brandstoffen zijn aangepast, te 
voorkomen.

Overeenkomstig Richtlijn nr. 85/536/EEG kan het Europese wagenpark voortaan brandstoffen 
gebruiken met een maximumaandeel van 5% bio-ethanol en 15% ETBE. Derhalve wordt 
voorgesteld een vereenvoudigde aanduiding in te voeren die wordt beperkt tot brandstoffen 
die meer dan 5% ethanol of 15% ETBE bevatten.

De ontwikkeling van biobrandstoffen vormt slechts één van de onderdelen van het Europees 
beleid inzake de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector.  Het is 
dus dringend gewenst zo snel mogelijk nieuwe beperkingen voor de vervoerssector vast te 
stellen, wil de Europese Unie haar internationale verbintenissen inzake milieubescherming 
nakomen.

De Europese Commissie stelt voor om in het voorstel voor een richtlijn een procedure op te 
nemen ter vaststelling van de te nemen maatregelen om het beginsel van een vermindering 
van de CO2-uitstoot in de vervoerssector te eerbiedigen voor de periode van 1 januari 2011 tot 
en met 2020.

De doelstelling van een vermindering met 10% in tien jaar van broeikasgasemissies die 
worden geproduceerd gedurende de gehele levenscyclus van brandstoffen per eenheid 
energie, beantwoordt aan het beleid dat alle Europese burgers wensen. Het belang van deze 
doelstelling zou een bijzondere discussie binnen de Europese instellingen hebben gevergd met 
het oog op de vaststelling van de nodige maatregelen. 

Gezien het urgente karakter van de situatie ondersteunt de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling het beginsel van opneming van deze bepalingen in onderhavige 
richtlijn, hoewel de richtlijn vooral tot doel heeft de brandstofkwaliteit te wijzigen.

Niettemin is de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling bijzonder waakzaam ten 
aanzien van de vaststelling van de maatregelen die op Europese niveau moeten worden 
vastgelegd en door de lidstaten vanaf 1 januari 2009 ten uitvoer moeten worden gelegd. 
Derhalve verzoekt zij de Commissie om het Europees Parlement op de hoogte te houden van 
het verloop van de discussies en vraagt zij vooral dat aan het Parlement verslag wordt 
uitgebracht van de redenen van een eventuele achterstand bij de tenuitvoerlegging van deze 
maatregelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 6

(6) Richtlijn 2003/30/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter 
bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen of andere hernieuwbare 
brandstoffen in het vervoer heeft tot doel het 
gebruik van biobrandstoffen binnen de 
Gemeenschap te bevorderen. De 
communautaire strategie inzake 
biobrandstoffen is verder uitgewerkt in een 
in 2006 gepubliceerde mededeling van de 
Commissie 'Een EU-strategie voor 
biobrandstoffen'. Terwijl uit de mededeling 
duidelijk de bereidheid blijkt om 
biobrandstoffen en de 
biobrandstoftechnologie verder te 
ontwikkelen, wordt ook beklemtoond dat 
deze toename van het gebruik van 
biobrandstoffen niet mag leiden tot een 
toename van de milieuschade en wordt de 
noodzaak onderstreept van een vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen. In de 
mededeling wordt ook benadrukt dat de 
ontwikkeling van de 
biobrandstoftechnologie verder moet worden 
bevorderd. 

(6) Richtlijn 2003/30/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter 
bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen of andere hernieuwbare 
brandstoffen in het vervoer heeft tot doel het 
gebruik van biobrandstoffen binnen de 
Gemeenschap te bevorderen. 
Biobrandstoffen vormen één van de 
middelen om de door de Europese Unie 
vastgelegde doelstellingen op het vlak van 
de vermindering van broeikasgasemissies, 
meer in het bijzonder in de vervoerssector, 
te verwezenlijken. De communautaire 
strategie inzake biobrandstoffen is verder 
uitgewerkt in een in 2006 gepubliceerde 
mededeling van de Commissie 'Een EU-
strategie voor biobrandstoffen'. Terwijl uit 
de mededeling duidelijk de bereidheid blijkt 
om biobrandstoffen en de 
biobrandstoftechnologie verder te 
ontwikkelen, wordt ook beklemtoond dat 
deze toename van het gebruik van 
biobrandstoffen niet mag leiden tot een 
toename van de milieuschade en wordt de 
noodzaak onderstreept van een vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen. In de 
mededeling wordt ook benadrukt dat de 
ontwikkeling van de 
biobrandstoftechnologie verder moet worden 
bevorderd. 

Amendement 2
OVERWEGING 9

(9) De verbranding van brandstoffen voor 
het wegvervoer is verantwoordelijk voor 

(9) De verbranding van brandstoffen voor 
het wegvervoer is verantwoordelijk voor 

                                               
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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ongeveer 20% van de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap. Eén van 
de methoden om deze broeikasgasemissies 
terug te dringen, is bedoelde emissies te 
verminderen gedurende de gehele 
levenscyclus van deze brandstoffen. Dit kan 
op diverse manieren gebeuren. Gezien het 
streven van de Gemeenschap naar een 
verdere verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen en het grote aandeel van de 
emissies van het wegvervoer is het passend 
te werken aan een mechanisme waarbij van 
brandstofleveranciers wordt geëist dat zij 
rapporteren over de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de door 
hen geleverde brandstoffen en dat zij deze 
emissies vanaf 2010 jaarlijks met een 
vastgestelde hoeveelheid verminderen. 
Aangezien een van de gevolgen van deze 
richtlijn een toename is van de mogelijkheid 
biobrandstoffen te gebruiken, zal het 
broeikasgasrapportage- en -
reductiemechanisme worden uitgewerkt in 
coördinatie met de bepalingen van 
Richtlijn 2003/30/EG.

ongeveer 20% van de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap. Om 
deze broeikasgasemissies terug te dringen, is
het onontbeerlijk om bedoelde emissies te 
verminderen gedurende de gehele 
levenscyclus van deze brandstoffen. Dit kan 
op diverse manieren gebeuren. Gezien het 
streven van de Gemeenschap naar een 
verdere verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen en het grote aandeel van de 
emissies van het wegvervoer is het passend 
te werken aan een mechanisme waarbij van 
brandstofleveranciers wordt geëist dat zij 
rapporteren over de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de door 
hen geleverde brandstoffen en dat zij deze 
emissies vanaf 2010 jaarlijks met een 
vastgestelde hoeveelheid verminderen. 
Aangezien een van de doelstellingen van 
deze richtlijn een toename is van de 
mogelijkheid biobrandstoffen te gebruiken, 
zal het broeikasgasrapportage- en -
reductiemechanisme worden uitgewerkt in 
coördinatie met de bepalingen van 
Richtlijn 2003/30/EG en zal dit uiterlijk op 
31 december 2008 worden ingevoerd.

Motivering
Het is onontbeerlijk een doortastend beleid ter vermindering van broeikasgasemissies in te 
voeren, omdat de Europese Unie anders niet in staat zal zijn haar internationale 
verbintenissen terzake na te komen.

Anderzijds had het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de specificatie van 
benzine, dieselbrandstof en gasolie reeds op 31 december 2005 afgerond moeten zijn.  De 
opgelopen achterstand leidt ertoe dat een Europees beleid inzake de vermindering van 
broeikasgassen voortdurend wordt uitgesteld.  Derhalve is het des te dringender dat de 
Europese Unie alle nodige maatregelen neemt om onverwijld alle onontbeerlijke onderdelen 
van een dynamisch beleid inzake de vermindering van broeikasgasemissies in te voeren. In dit 
verband is het vastleggen van een bindende tijdslimiet voor de invoering van een 
broeikasgasrapportage- en reductiemechanisme onontkoombaar. 

Amendement 3
OVERWEGING 9 bis (nieuw)

De vermindering van broeikasgasemissies 
is een gebod waaraan allen zich moeten 
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houden. De Europese Unie moet via de 
vastgelegde doelstellingen de 
mogelijkheden aantonen van de 
tenuitvoerlegging van beleidsvormen 
waarmee de vermindering van 
broeikasgasemissies wordt opgelegd. 
Rekening houdend met hetgeen voor het 
milieu op het spel staat, is het onontbeerlijk 
dat vóór 1 januari 2009 een 
broeikasgasrapportage- en 
reductiemechanisme wordt ingevoerd.  
Gebeurt dit niet dan moet de Commissie 
aan het Europees Parlement verslag 
uitbrengen over de redenen hiervan.

Motivering

De vermindering van broeikasgasemissies is een gebod waaraan alle landen zich moeten 
houden. De Europese Unie moet via de vastgelegde doelstellingen de mogelijkheden aantonen 
van de tenuitvoerlegging van beleidsvormen waarmee de vermindering van 
broeikasgasemissies wordt opgelegd. 

Amendement 4
OVERWEGING 11

De Commissie streeft ernaar het aandeel van 
biobrandstoffen in het totale volume 
brandstoffen voor het wegvervoer tegen 
2020 op te trekken tot ten minste 10%. De 
gestage technische vooruitgang op het 
gebied van de auto- en 
brandstoftechnologieën, gepaard aan het 
permanente streven om een zo hoog 
mogelijk niveau van bescherming van milieu 
en volksgezondheid te waarborgen, maken 
een geregelde herziening van de 
brandstofspecificaties noodzakelijk op basis 
van verdere studies over en analyse van de 
effecten van additieven en 
biobrandstofcomponenten op 
verontreinigende emissies. Over de 
mogelijkheden om transportbrandstoffen 
meer koolstofvrij te maken, moet daarom op 
gezette tijden worden gerapporteerd.

De Europese Unie streeft ernaar het aandeel 
van biobrandstoffen in het totale volume 
brandstoffen voor het wegvervoer tegen 
2020 op te trekken tot ten minste 10%. De 
gestage technische vooruitgang op het 
gebied van de auto- en 
brandstoftechnologieën, gepaard aan het 
permanente streven om een zo hoog 
mogelijk niveau van bescherming van milieu 
en volksgezondheid te waarborgen, maken 
een geregelde herziening van de 
brandstofspecificaties noodzakelijk op basis 
van verdere studies over en analyse van de 
effecten van additieven en 
biobrandstofcomponenten op 
verontreinigende emissies. Over de 
mogelijkheden om transportbrandstoffen 
meer koolstofvrij te maken, moet daarom op 
gezette tijden worden gerapporteerd.
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Motivering

Het Europees Parlement heeft altijd een ambitieuze doelstelling voor het gebruik van 
biobrandstoffen verdedigd. De Europese Raad heeft op zijn beurt in zijn mededeling van 8 en 
9 maart herinnerd aan de doelstelling van een dwingend gebruik van ten minste een aandeel 
van 10% biobrandstoffen in de voor het vervoer gebruikte brandstoffen.

Amendement 5
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11bis) De Commissie zou een 
wetgevingsvoorstel moeten opstellen
waarmee wordt gewaarborgd dat de 
voedselzekerheid niet in gevaar wordt 
gebracht door de productie van 
brandstoffen uit plantaardige grondstoffen.

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft in de eerste plaats tot doel de 
voedselvoorziening van de bevolking veilig te stellen. De grondstoffen voor plantaardige 
brandstoffen groeien op dezelfde arealen als voedingsgewassen. Derhalve moet dankzij 
wetgeving worden voorkomen dat het gebruik van plantaardige brandstoffen de 
voedselzekerheid, ook in de ontwikkelingslanden, in gevaar brengt.

Amendement 6
OVERWEGING 12 bis (nieuw)

Het toevoegen van ethanol aan benzine 
veroorzaakt een niet-lineaire verandering 
van de dampspanning van de aldus 
verkregen brandstof.

Motivering

Een beter begrip van de bestaande problemen leidt tot een wijziging in de ordening van de 
amendementen.

Amendement 7
OVERWEGING 13

(13) De details betreffende het bijmengen 
van ethanol in benzine, met name de 
grenswaarden voor de dampspanning en 
eventuele alternatieven om te waarborgen 

(13) De details betreffende het bijmengen 
van ethanol in benzine, met name de 
grenswaarden voor de dampspanning en 
eventuele alternatieven om te waarborgen 
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dat de dampspanning van ethanolmengsels 
beneden aanvaardbare grenzen blijft, moeten 
worden geëvalueerd op basis van de ervaring 
met de toepassing van Richtlijn 98/70/EG. 

dat de dampspanning van ethanolmengsels 
beneden aanvaardbare grenzen blijft, moeten 
worden geëvalueerd op basis van de ervaring 
met de toepassing van Richtlijn 98/70/EG. 
De dampspanning van de mengsels houdt 
immers ook verband met de oorspronkelijke 
samenstelling van de benzine.

Motivering

Aangezien de vluchtigheid van ethanol bij een bepaald ethanolaandeel stabiel is, is de 
samenstelling van de benzine in het mengsel doorslaggevend voor de vluchtigheid van het 
eindproduct.

Amendement 8
OVERWEGING 14

(14) Het bijmengen van ethanol in benzine 
verhoogt de dampspanning van de 
resulterende brandstof, terwijl de
dampspanning van brandstofmengsels moet 
worden begrensd teneinde 
luchtverontreinigende emissies te beperken. 

(14) De dampspanning van 
brandstofmengsels moet worden begrensd 
teneinde luchtverontreinigende emissies te 
beperken. De toename van de 
dampspanning van het 
benzine-ethanolmengsel bereikt haar 
maximum bij een toevoeging van 5 
volumeprocent ethanol en neemt 
vervolgens af voor mengsels met een hoger 
ethanolaandeel.

Motivering

De toename van de dampspanning van het benzine-ethanolmengsel bereikt haar maximum bij 
een toevoeging van 5 volumeprocent ethanol en neemt vervolgens af voor mengsels met een 
hoger ethanolaandeel.

Amendement 9
OVERWEGING 15

(15) Het bijmengen van ethanol in benzine 
veroorzaakt een niet-lineaire verandering 
van de dampspanning van de aldus 
verkregen brandstof. Om te waarborgen dat 
de dampspanning van de benzine die 
resulteert uit het vermengen van twee 
wettelijk toegelaten benzine-
ethanolmengsels beneden de wettelijke 

(15) Om te waarborgen dat de 
dampspanning van de benzine die resulteert 
uit het vermengen van twee wettelijk 
toegelaten benzine-ethanolmengsels beneden 
de wettelijke dampspanningsgrenswaarde 
blijft, is het noodzakelijk de toegestane 
afwijking voor de dampspanning van 
dergelijke mengsels vast te stellen, opdat 
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dampspanningsgrenswaarde blijft, is het 
noodzakelijk de toegestane afwijking voor 
de dampspanning van dergelijke mengsels 
zó vast te stellen dat die overeenstemt met 
de feitelijke toename van de dampspanning 
ten gevolge van de toevoeging van een 
bepaald percentage ethanol aan benzine.

hierbij rekening wordt gehouden met de 
intrinsieke kwaliteit van de benzine en 
opdat die aldus overeenstemt met de 
feitelijke toename van de dampspanning ten 
gevolge van de toevoeging van een bepaald 
percentage ethanol aan benzine.

Motivering

Aangezien de vluchtigheid van ethanol bij een bepaald ethanolaandeel stabiel is, is de 
samenstelling van de benzine in het mengsel doorslaggevend voor de vluchtigheid van het 
eindproduct.

Amendement 10
OVERWEGING 16

(16) Teneinde het gebruik van brandstoffen 
met lage koolstofinhoud te bevorderen met 
inachtneming van de doelstellingen inzake 
de bestrijding van luchtverontreiniging, 
moeten olieraffinaderijen idealiter de 
vereiste hoeveelheden benzine met lage 
dampspanning beschikbaar stellen. 
Aangezien dit momenteel niet het geval is, 
wordt de dampspanningsgrenswaarde voor 
benzine-ethanolmengsels opgetrokken 
teneinde de ontwikkeling van de markt voor 
biobrandstoffen mogelijk te maken.

(16) Teneinde het gebruik van brandstoffen 
met lage koolstofinhoud te bevorderen met 
inachtneming van de doelstellingen inzake 
de bestrijding van luchtverontreiniging, 
moeten olieraffinaderijen idealiter de 
vereiste hoeveelheden benzine met lage 
dampspanning beschikbaar stellen. Helaas 
dient te worden geconstateerd dat dit thans 
niet het geval is, aangezien de 
beschikbaarheid van benzine met een lage 
dampspanning nog steeds zeer 
ontoereikend is.

Motivering

Helaas wordt dagelijks geconstateerd dat de Europese raffineerders aan de producenten van 
biobrandstoffen die benzine-ethanolmengsels vervaardigen, niet de nodige hoeveelheden 
benzine met een lage dampspanning ter beschikking stellen.  Deze situatie is zeer 
betreurenswaardig, aangezien de ontwikkeling van biobrandstoffen wordt belemmerd en de 
door de Europese Unie vastgestelde beleidsdoelstellingen op losse schroeven komen te staan.

Amendement 11
OVERWEGING 16 bis (nieuw)

(16 bis) In het licht van deze lacune moet 
de maximale dampspanning die voor 
ethanolhoudende mengsels is toegestaan, 
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worden verhoogd om de onontbeerlijke 
ontwikkeling van de markt van 
biobrandstoffen mogelijk te maken. 

Motivering

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de producenten van biobrandstoffen over de 
ontoereikende bevoorrading met benzine met lage dampspanning en aldus de raffineerders te 
omzeilen, wordt voorgesteld om de toegestane maximale dampspanning voor 
ethanolhoudende mengsels te verhogen.

Amendement 12
OVERWEGING 16 TER (nieuw)

(16 ter) De specificaties voor benzine, 
dieselbrandstof en gasolie hadden reeds 
vóór 31 december 2005 herzien moeten 
zijn. De opgelopen achterstand heeft ertoe 
geleid dat de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Europese Unie 
inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies in de vervoerssector 
evenzeer werd uitgesteld.

Motivering

In Richtlijn 2003/30/EG was vastgelegd dat de specificaties inzake benzine, dieselbrandstof 
en gasolie vóór 31 december 2005 herzien hadden moeten zijn.

Amendement 13
OVERWEGING 16 QUATER (nieuw)

(16 quater) Om de opgelopen achterstand 
bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies in de vervoerssector 
niet te vergroten, moet de Commissie 
ervoor zorgen dat de lidstaten de 
rechtstreekse toevoeging van ethanol aan 
benzine onverwijld mogen toestaan.

Motivering

Het zou ondenkbaar zijn de sedert december 2005 opgelopen achterstand nog te vergroten. 
Om aan dit nadeel het hoofd te bieden is het wenselijk een afwijking te verlenen aan de 
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lidstaten die, in een streven om de doelstellingen van de Europese Unie inzake de 
vermindering van broeikasgasemissies te halen, de in deze richtlijn opgenomen maatregelen 
toepassen of wensen toe te passen door de rechtstreekse toevoeging van ethanol aan benzine 
te bevorderen.

Amendement 14
OVERWEGING 16 QUINQUIES (nieuw)

(16 quinquies) Aangezien de nieuwe 
brandstoffen voor sommige oude motoren 
bepaalde risico's in zich bergen, is het 
onontbeerlijk om aan de klanten een 
passende aanduiding te bieden voor 
brandstoffen met een hoger aandeel 
biobrandstoffen dan degene die thans 
worden verkocht.

Motivering

De bepalingen van het voorstel voor een richtlijn moeten volledig rekening houden met de 
zorgen van de consumenten, willen de doelstellingen van de Europese Unie ten aanzien van 
de vermindering van broeikasgasemissies worden verwezenlijkt. Dit is met name het geval 
voor consumenten die in het bezit zijn van oude auto's die niet op de nieuwe brandstoffen zijn 
afgestemd.

Amendement 15
OVERWEGING 19

(19) In het kader van de vaststelling van een 
nieuw mechanisme voor de monitoring van 
de broeikasgasemissies moet de Commissie 
de bevoegdheid worden verleend om de 
methodologie vast te stellen voor de 
rapportering inzake de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van 
brandstoffen voor het wegvervoer en 
brandstoffen die worden gebruikt in niet 
voor de weg bestemde mobiele machines. 
Aangezien dergelijke maatregelen, alsook 
die voor de vaststelling van de toegestane 
meetmethoden overeenkomstig artikel 10 
van Richtlijn 98/70/EG, van algemene 
strekking zijn en bedoeld zijn om deze 
richtlijn aan te vullen door de toevoeging 
van nieuwe niet-essentiële elementen, 

(19) In het kader van de vaststelling van een 
nieuw mechanisme voor de monitoring van 
de broeikasgasemissies moet de Commissie 
de bevoegdheid worden verleend om de 
methodologie vast te stellen voor de 
rapportering inzake de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van 
brandstoffen voor het wegvervoer en 
brandstoffen die worden gebruikt in niet 
voor de weg bestemde mobiele machines.
De Commissie moet aan het Europees 
Parlement regelmatig verslag uitbrengen 
over de moeilijkheden die zich voordoen, 
met name in het geval van achterstand bij 
de tenuitvoerlegging van deze maatregelen. 
Aangezien dergelijke maatregelen, alsook 
die voor de vaststelling van de toegestane 
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moeten ze worden vastgesteld in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

meetmethoden overeenkomstig artikel 10 
van Richtlijn 98/70/EG, van algemene 
strekking zijn en bedoeld zijn om deze 
richtlijn aan te vullen door de toevoeging 
van nieuwe niet-essentiële elementen, 
moeten ze worden vastgesteld in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

Motivering

De vermindering van broeikasgasemissies, met name in de vervoerssector, vormt één van de 
voornaamste doelstellingen van het Europees Parlement, dat de zorgen van alle Europese 
burgers op dit gebied verwoordt.  Derhalve moet het Parlement worden betrokken bij alle 
stadia van de uitwerking van de maatregelen inzake broeikasgasemissies en ten minste op de 
hoogte worden gehouden van elke achterstand bij de uitwerking en de tenuitvoerlegging van 
deze maatregelen.

Amendement 16
OVERWEGING 21 bis (nieuw)

Het onderzoek naar nieuwe motoren die 
minder broeikasgassen uitstoten, moet op 
communautair niveau worden bevorderd. 
Aldus moet het tevens mogelijk worden 
gemaakt vooruit te lopen op de 
ontwikkeling van brandstoffen die in de 
komende twintig jaar beschikbaar zullen 
worden. 

Motivering

Ook de motortechnologie is in ontwikkeling. Het onderzoek naar nieuwe motoren die minder 
broeikasgassen uitstoten, moet op communautair niveau worden bevorderd. Anderzijds moet 
dit onderzoek tevens vooruitlopen op de ontwikkeling van brandstoffen die in de komende 
twintig jaar beschikbaar zullen worden met een verhoogd gehalte aan biobrandstoffen, met 
name benzine die tussen de 20 en 30 volumeprocent ethanol bevat en waaraan 
autofabrikanten reeds werken.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 2), LETTER C)

Artikel 3, lid 3, alinea 1 (Richtlijn 98/70/EG)
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«3. Brandstof die voldoet aan de 
specificaties van bijlage III krijgt de 
aanduiding "Benzine met laag 
biobrandstofgehalte" in de nationale taal 
of talen.

«3. Brandstof die voldoet aan de 
specificaties van bijlage III behoeft geen 
speciale aanduiding inzake de toevoeging 
van ethanol of ETBE.

Motivering

Er zij opgemerkt dat het huidige wagenpark van de Europese Unie een brandstof kan 
gebruiken met een maximumgehalte van 5% ethanol of 15% ETBE. Het gebruik van 
brandstoffen waaraan minder dan 5% ethanol of minder dan 15% ETBE is toegevoegd is 
thans in de lidstaten van de Europese Unie gebruikelijk. De vermelding van de toevoeging 
van een laag gehalte ethanol of ETBE lijkt dus niet doorslaggevend voor de goede
voorlichting van de consument.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 2), LETTER C)

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

Brandstof die voldoet aan de specificaties 
van bijlage V krijgt de aanduiding "Benzine 
met hoog biobrandstofgehalte" in de 
nationale taal of talen."

Brandstof die voldoet aan de specificaties 
van bijlage V krijgt de aanduiding "Benzine 
met verhoogd biobrandstofgehalte" in de 
nationale taal of talen."

Motivering

Brandstoffen met meer dan 5% ethanol of meer dan 15% ETBE zijn alleen geschikt voor de 
meest recente voertuigen. Derhalve is het wenselijk dat de voorlichting van de consument zich 
concentreert op benzine met meer dan 5% ethanol of meer dan 15% ETBE, opdat
incompatibiliteit met zijn voertuig wordt voorkomen en de consument wordt gewezen op de 
meest geschikte brandstoffen in het licht van de in deze richtlijn vastgelegde doelstellingen. 

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 2, B BIS) (NIEUW)

Artikel 3, lid 2, punt c bis) (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

b bis) Aan lid 2 wordt het volgende punt c 
bis) toegevoegd:
"c bis) De lidstaten zorgen er tevens voor 
dat uiterlijk op 1 januari 2012 loodvrije 
benzine met een bio-ethanolgehalte van ten 
minste 70 vol % voldoet aan de 
milieutechnische specificaties die in bijlage 
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VI bis zijn vastgesteld.

Motivering

Voor de nieuwe benzine E 85 is het onontbeerlijk precieze milieutechnische specificaties in te 
voeren in het licht van het hoge bio-ethanolgehalte van ten minste 70 vol %.

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 7 nonies, lid 3 bis) (nieuw) (richtlijn 98/70/EEG)

3 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement verslag uit over de 
gebruikte methode voor de in de leden 1 en 
2 van dit artikel bedoelde voorlichting, 
alsmede over de nodige maatregelen die 
krachtens lid 3 van dit artikel zijn 
genomen.
De Commissie stelt het Europees Parlement 
in kennis van elke achterstand bij de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen van 
deze richtlijn ten aanzien van de 
vermindering van broeikasgasemissies.

Motivering

De vermindering van broeikasgasemissies is een gebod waaraan alle landen zich moeten 
houden. De Europese Unie moet via de vastgelegde doelstellingen de mogelijkheden aantonen 
van de tenuitvoerlegging van beleidsvormen waarmee de vermindering van 
broeikasgasemissies wordt opgelegd. Rekening houdend met hetgeen voor het milieu op het 
spel staat, is het onontbeerlijk dat vóór 1 januari 2009 een broeikasgasrapportage- en 
reductiemechanisme wordt ingevoerd. Gebeurt dit niet dan moet de Commissie aan het 
Europees Parlement verslag uitbrengen over de redenen hiervan.

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 12

Bijlage III (richtlijn 98/70/EG)

Voetnoot 5 wordt gewijzigd door toevoeging 
van de volgende tekst: "Wanneer 
brandstoffen ethanol bevatten, mag de 
maximale dampspanning in de 
zomerperiode 60 kPa bedragen vermeerderd 

Voetnoot 5 wordt gewijzigd door toevoeging 
van de volgende tekst: "Wanneer 
brandstoffen ethanol bevatten, mag de 
maximale dampspanning de voor het 
lopende seizoen toegestane grenswaarde 
overschrijden, zoals die in bijlage VI is 
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met de in bijlage VI vermelde waarde." vastgelegd." 

Motivering

Het is zaak gedurende het gehele jaar de rechtstreekse toevoeging van bio-ethanol aan 
brandstoffen te vergemakkelijken.

Amendement 22
BIJLAGE

Bijlage, 11de lijn (Zuurstofgehalte), 4de kolom (richtlijn 98/70/EG)

3,7 4,0

Motivering

In de Europese referentienorm voor loodvrije benzine - EN 228 - is vastgelegd dat de 
dichtheid ervan tussen 720 en 775 kg/m3 bij 15°C moet liggen. In het geval waarin 10 
volumeprocent ethanol is toegevoegd aan benzine met een dichtheid die in de onderste marge 
ligt - 720 kg/m3 - zou het zuurstofgehalte van deze benzine met toevoeging hoger worden dan 
3,7 gewichtsprocent en dus buiten de norm komen te liggen. Het vastleggen van het 
maximumgehalte aan zuurstof op 4 gewichtsprocent maakt het mogelijk om 10 volumeprocent 
ethanol toe te voegen aan elke loodvrije benzinesoort die aan de norm beantwoordt, zonder 
dat het risico bestaat dat deze benzine na toevoeging niet langer conform is.

Amendement 23
BIJLAGE

Bijlage V, voetnoot 4 (richtlijn 98/70/EG)

Voor lidstaten met arctische omstandigheden 
of strenge winters bedraagt de 
dampspanning gedurende de zomerperiode 
maximaal 70,0 kPa. Wanneer brandstoffen 
ethanol bevatten, mag de maximale 
dampspanning in de zomerperiode 60 kPa 
bedragen vermeerderd met de in bijlage VI 
vermelde waarde.

Voor lidstaten met arctische omstandigheden 
of strenge winters bedraagt de 
dampspanning gedurende de zomerperiode 
maximaal 70,0 kPa. "Wanneer brandstoffen 
ethanol bevatten, mag de maximale 
dampspanning de voor het lopende seizoen 
toegestane grenswaarde overschrijden, 
zoals die in de tabel in bijlage VI is 
vastgelegd."

Motivering

Het is zaak de rechtstreekse toevoeging van bio-ethanol aan brandstoffen gedurende het 
gehele jaar te vergemakkelijken.

Amendement 24
ARTIKEL 1, PUNT 15 BIS (NIEUW)
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Bijlage VI bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

15 bis. Bijlage VI bis, als opgenomen in de bijlage bij deze richtlijn, wordt toegevoegd.

"BIJLAGE VI BIS

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE 
BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET 

ELEKTRISCHEONTSTEKINGSMOTOREN

Type: benzine E 85
Voorschriften en analysemethoden

Grenswaarden (2)

Parameters (1) Eenheid Minimum Maximum
Research-octaangetal 95 -
Motor-octaangetal

85 -
- Hogere alcoholen (C3-C8) vol % - 2,0
- Methanol vol % - 1,0
- Ethers met vijf of meer 
koolstofatomen per molecuul

vol % - 5,2
Sulfaatgehalte mg/kg - 1

Voorschriften i.v.m. het klimaat en analysemethoden
Grenswaarden (2)

Klasse A (zomer) Klasse B (winter)
Parameters (1) Eenheid Minimum Maximum Minimum Maximum

- Ethanol en hogere alcoholen vol % 753 86 703 80
- Super 95 overeenkomstig
de norm EN 228 vol % - 25 - 30
- Dampspanning kPa 35 60 50 90

(1) De testmethoden komen overeen met de methoden van de norm EN 228:1999. De lidstaten mogen in plaats daarvan de in EN 
228:1999 als vervangende norm aangemerkte testmethode gebruiken indien deze methode even nauwkeurig en precies is als de 
testmethode die wordt vervangen.
(2) De hier gegeven cijfers zijn „werkelijke waarden”. Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van de norm ISO 4259 
„Aardolieproducten: bepalingen en toepassing van nauwkeurige gegevens in relatie tot de testmethoden” en bij de vaststelling van een 
minimumwaarde is rekening gehouden met een minimumverschil van 2 R boven nul (R = reproduceerbaarheid). De resultaten van de 
verschillende metingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de in de norm ISO 4259 (gepubliceerd in 1995) gegeven criteria.
(3) De lidstaten kunnen besluiten de benzine E 85 op de markt te brengen met minimumgehaltes van 65 vol % in overeenstemming met de 
nationale normen die zijn goedgekeurd op basis van de Europese norm CWA 15293:2005."

Motivering

Voor de nieuwe benzine E 85 is het onontbeerlijk precieze milieutechnische specificaties in te 
voeren in het licht van het hoge bio-ethanolgehalte van ten minste 70 vol %.
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