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BEKNOPTE MOTIVERING

In de richtlijn inzake brandstofkwaliteit, die dateert van 1988, worden gemeenschappelijke 
communautaire specificaties vastgesteld voor benzine, dieselbrandstof en gasolie voor gebruik in 
voertuigen, binnenschepen en niet voor de weg bestemde voertuigen, zoals locomotieven, 
machines voor grondverzet en tractoren.

Dit voorstel is een herziening van de richtlijn inzake brandstofkwaliteit, die is gericht op het 
vastleggen van nieuwe normen voor transportbrandstoffen om de luchtvervuiling door 
bijvoorbeeld zwavel, zwevende deeltjes en polyaromatische koolwaterstoffen verder terug te 
dringen. Bovendien zal met de nieuwe normen de verplichting worden ingevoerd om de bijdrage 
van brandstoffen voor het wegvervoer aan de klimaatverandering terug te dringen. Tenslotte kan 
de herziening een rol spelen in het verwezenlijken van de communautaire doelstelling om tegen 
2020 een aandeel van 10% aan biobrandstoffen in het gehele verbruik van gasolie en diesel in
het vervoer in de EU te halen.

Een sleutelmaatregel van het voorstel bestaat erin dat brandstofleveranciers, ter bevordering van 
de ontwikkeling van brandstoffen en biobrandstoffen met een lager koolstofgehalte, verplicht 
worden om de broeikasgasemissies van hun brandstoffen tijdens de gehele levenscyclus (dat wil 
zeggen bij raffinage, vervoer en verbruik) vanaf 2011 met 1% per jaar te verminderen. Dit zal 
resulteren in een verlaging met 10% van broeikasgasemissies tegen 2020, hetgeen overeenkomt 
met 500 miljoen ton CO2. 

Om een groter volume biobrandstoffen in gasolie mogelijk te maken zal in de tweede plaats een 
nieuw soort gasolie worden ingevoerd met een hogere toegestane bijmenging van 
zuurstofhoudende verbindingen (de zogenaamde oxygenaten), met inbegrip van een 
maximumgehalte van 10% ethanol. De uiteenlopende gasoliesoorten zullen duidelijk worden 
gemarkeerd om de mogelijke risico's van schade aan bestaande voertuigen te voorkomen, 
aangezien ethanol niet compatibel is met sommige brandstofsystemen in voertuigen.

Uw rapporteur voor advies is ingenomen met dit voorstel. Het bevorderen van de verdere 
ontwikkeling van brandstoffen met een laag koolstofgehalte en andere maatregelen om de 
emissies van de brandstofproductieketen terug te dringen, is van essentieel belang om ervoor te 
zorgen dat de brandstofsector ook een bijdrage gaat leveren aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de EU inzake de vermindering van broeikasgassen. Uw rapporteur voor 
advies steunt ten stelligste het concept van de vermindering van de zogenaamde well-to-wheel-
broeikasgasemissies van brandstoffen, waarin ook rekening wordt gehouden met de emissies ten 
gevolge van de brandstofproductie als zodanig. Dit is de beste wijze om de brandstofindustrie in 
een algeheel duurzame richting te sturen en toch de nodige flexibiliteit te behouden. Uw 
rapporteur voor advies is tevens verheugd over de voorgestelde normen inzake het 
maximumzwavelgehalte voor diesel waardoor het mogelijk wordt brandstoffen te produceren 
voor een hoger voertuigrendement, de emissies van zwevende deeltjes terug te dringen en in de 
toekomst nabehandelingssystemen in te voeren.

Uw rapporteur voor advies is van mening dat lagere emissies slechts kunnen worden 
verwezenlijkt via een meer gecoördineerde en geïntegreerde benadering die niet alleen de 
invoering van nieuwe producten en technologieën door de brandstof- en automobielindustrie en 
hun leveranciers vergt, maar tevens een vaste toezegging van de beleidsmakers, 
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infrastructuurleveranciers en automobilisten (door o.a. de invoering van een op CO2 gebaseerde 
heffing, betere rijvaardigheden en rijgedrag, en veiligere infrastructuur).

Uw rapporteur voor advies wil onderstrepen dat er een subtiele balans moet worden gevonden 
tussen het bevorderen van de ontwikkeling van de markt in biobrandstoffen en het voorkomen 
van mogelijke risico's van schade aan bestaande voertuigen en het milieu. Volgens uw rapporteur 
voor advies is het Commissievoorstel in dit verband niet evenwichtig, aangezien hierin slechts 
één bron voor de bijmenging van biobrandstof wordt bevorderd ten nadele van andere die minder 
problemen kunnen opleveren in verband met de incompatibiliteit met bestaande voertuigen en 
het milieu.

Een groter gebruik van ethanol is namelijk niet alleen incompatibel met vele bestaande 
brandstofsystemen in voertuigen, maar zal tevens leiden tot een verhoging van emissies van 
vervuilende dampen. In het Commissievoorstel is een specifieke afwijking voor de 
dampspanning opgenomen voor benzine waarin ethanol is bijgemengd. Deze dampen echter, die 
ook bekend staan als vluchtige organische stoffen, dragen bij tot de ozonvervuiling op 
leefniveau, en kunnen de vroegtijdige dood van mensen met hart- en ademhalingsproblemen 
veroorzaken.

Uw rapporteur voor advies is van oordeel dat het voorstel moet worden versterkt door ook 
andere alternatieven toe te staan (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas 
of waterstof) die een bijdrage kunnen leveren tot de ontwikkeling van brandstoffen met een laag 
koolstofgehalte en tot de terugdringing van broeikasgasemissies van de brandstofproductieketen. 
Door meer flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik van alle biocomponenten kan Europa 
voordeel halen uit hun potentiële bijdrage tot de verwezenlijking van de nieuwe doelstellingen 
van de EU op het stuk van biobrandstoffen.

Uw rapporteur voor advies wil voorts erop wijzen dat technische innovaties bij de terugdringing 
van broeikasgassen een onontbeerlijke rol vervullen. Dankzij een in Tsjechië gepatenteerde 
uitvinding zouden broeikasgasemissies met maximaal 70% kunnen worden verminderd, indien 
deze uitvinding in de praktijk wordt gebracht. Het gescheiden afval kan als secundaire grondstof 
dienen.

Tenslotte wenst uw rapporteur voor advies de noodzaak te onderstrepen om het gehele 
vervoerssysteem in de EU efficiënter in te richten. Het wegvervoer neemt een te hoog percentage 
voor zijn rekening en het aandeel van het spoorwegvervoer ligt te laag. Het is zaak om een 
allesomvattende benadering inzake het geïntegreerde vervoerssysteem voor de gehele EU voor te 
bereiden, voor te leggen en te bespreken, en alle passende soorten vervoer hierin op te nemen.

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

                                               
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 1
OVERWEGING 2

(2) In de mededeling van de Commissie aan 
de Raad en het Europees Parlement 
"Thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging" zijn doelstellingen 
vastgelegd voor de vermindering van de 
uitstoot van verontreinigende stoffen van nu
tot 2020. Deze doelstellingen zijn 
vastgesteld na een uitgebreide kosten-
batenanalyse. Tot de doelstellingen 
behoorden met name een vermindering van 
de uitstoot van SO2 met 82%, NOx met 
60%, vluchtige organische stoffen (VOS) 
met 51% en primaire PM2,5 met 59%, 
telkens ten opzichte van de uitstoot in 2000. 
De gevolgen van de wijziging van 
Richtlijn 98/70/EG voor de VOS-emissies 
van tankstations moeten in toekomstige 
wetgeving worden behandeld.

(2) In de mededeling van de Commissie aan 
de Raad en het Europees Parlement 
"Thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging" zijn doelstellingen 
vastgelegd voor de vermindering van de 
uitstoot van verontreinigende stoffen van nu 
tot 2020. Deze doelstellingen zijn 
vastgesteld na een uitgebreide kosten-
batenanalyse. Tot de doelstellingen 
behoorden met name een vermindering van 
de uitstoot van SO2 met 82%, NOx met 
60%, vluchtige organische stoffen (VOS) 
met 51% en primaire PM2,5 met 59%, 
telkens ten opzichte van de uitstoot in 2000. 
De gevolgen van de wijziging van 
Richtlijn 98/70/EG voor de VOS-emissies 
van tankstations moeten in toekomstige 
wetgeving worden behandeld. De 
Commissie zou een voortgangsverslag 
moeten indienen alvorens een voorstel voor 
dergelijk toekomstige wetgeving voor te 
leggen. 

Motivering

Gezien het belang van het terugdringen van broeikasgasemissies en de gevolgen ervan voor 
brandstof- en autoproducenten zou elke wijziging van de wetgeving gebaseerd moeten zijn op 
een voortgangsverslag waarin de economische, ecologische en sociale weerslag van elk voorstel 
wordt uiteengezet.

Amendement 2
OVERWEGING 5

(5) De Commissie heeft regelgeving 
aangenomen om de emissies van 
verontreinigende stoffen door zware en 
lichte vrachtwagens te beperken. Specificatie 
van de gebruikte brandstoffen is een factor 
die het gemak beïnvloedt waarmee aan 
dergelijke emissiegrenswaarden kan worden 
voldaan. 

(5) De Commissie heeft regelgeving 
aangenomen om de emissies van 
verontreinigende stoffen door zware en
lichte vrachtwagens te beperken. Specificatie 
van de gebruikte brandstoffen is een factor 
die het gemak beïnvloedt waarmee aan 
dergelijke emissiegrenswaarden kan worden 
voldaan. Vervuilende emissies kunnen ook 
worden verminderd dankzij een grotere 
energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 
energie-efficiënt stedelijk openbaar 
vervoer.
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Motivering

Klimaatverandering kan tevens worden bestreden middels een grotere energie-efficiëntie en een 
energie-efficiënter openbaar vervoer in de stedelijke gebieden. 80% van de bevolking woont in 
stedelijke gebieden en het stedelijk vervoer veroorzaakt 40% van alle CO2-emissies.

Amendement 3
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. 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. Het zou passend zijn in 
onderzoeksactiviteiten in verband met de 
tweede generatie biobrandstoffen te 
investeren, aangezien concurrentie tussen 
het bodemgebruik voor voedingsgewassen 
enerzijds en dat voor biobrandstofgewassen 
anderzijds moet worden voorkomen.

Motivering

Biobrandstoffen zijn belangrijk voor het aan banden leggen van de klimaatverandering, maar 
biobrandstofgewassen mogen niet in de plaats komen van voedingsgewassen of leiden tot een 
buitensporige stijging van de prijzen van voedingsgewassen.
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Amendement 4
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 
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.

Schrappen.

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).

Amendement 5
OVERWEGING 15

(15) Het bijmengen van ethanol in benzine 
veroorzaakt een niet-lineaire verandering 
van de dampspanning van het resulterende 
brandstofmengsel. 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 
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.

Schrappen.

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
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leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).

Amendement 6
OVERWEGING 16

(16) Teneinde het gebruik van brandstoffen 
met lage koolstofinhoud te bevorderen met 
inachtneming van de doelstellingen inzake 
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.

Schrappen

Motivering

De door de Europese Commissie voorgestelde verhoging van de maximale dampspanning kan 
niet worden gerechtvaardigd met ecologische en met de gezondheid verband houdende redenen. 

Amendement 7
OVERWEGING 21

(21) De biobrandstoftechnologie is in volle 
ontwikkeling. Er is verder onderzoek nodig 
naar alle mogelijke methoden voor de 
omzetting van biomassa in 
transportbrandstoffen. Het is daarom 
passend een evenwichtige aanpak te volgen 
met betrekking tot de grenswaarden in de 
richtlijn, dit met het oog op de intensivering, 
indien wenselijk, van het gebruik van de 
onderscheiden biobrandstoffen. Dit zijn 
onder meer: methanol, ethanol, hogere 
alcoholen, ethers en andere 
zuurstofhoudende verbindingen.

(21) De biobrandstoftechnologie is in volle 
ontwikkeling. Er is verder onderzoek nodig 
naar alle mogelijke methoden voor de 
omzetting van biomassa in 
transportbrandstoffen. Het is daarom 
passend een evenwichtige en technologisch 
neutrale aanpak te volgen met betrekking tot 
de grenswaarden in de richtlijn, dit met het 
oog op de intensivering, indien wenselijk, 
van het gebruik van de onderscheiden 
biobrandstoffen. Dit zijn onder meer: 
methanol, ethanol, hogere alcoholen, ethers 
en andere zuurstofhoudende verbindingen.

Motivering

In het licht van de voortdurende ontwikkeling in de biobrandstoftechnologie en van het belang 
van biobrandstoffen bij het terugdringen van broeikasgasemissies is het beginsel van de 
technologische neutraliteit van vitaal belang om de vrijheid van mededinging te waarborgen.
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Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER C)
Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 98/70/EG)

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 krijgt de aanduiding 
"Benzine" in de nationale taal of talen.

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 
"Vermengde benzine met een laag gehalte 
aan niet-fossiele brandstoffen" in de 
nationale taal of talen.

Motivering

De benaming biobrandstof is misleidend voor de consumenten. In elk geval zou de benaming 
"Benzine met hoog biobrandstofgehalte" voorbehouden moeten zijn aan benzine die 
daadwerkelijk een hoger percentage biologische componenten heeft.  Benzine met 0% tot 5% 
niet-fossiele componenten zou derhalve "benzine" moeten worden genoemd en benzine met 
tussen 5% en 10% niet-fossiele componenten zou "Vermengde benzine met een laag gehalte aan 
niet-fossiele brandstoffen" moeten worden genoemd.

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 7 ter (Richtlijn 98/70/EG)

De maatregelen met betrekking tot de 
details van het bijmengen van ethanol in 
benzine en, met name, de dampspanning 
zoals vastgesteld in bijlage VI en eventuele 
alternatieven, en bedoeld om niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn te wijzigen, 
onder meer door toevoeging van bepaalde 
elementen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 11, lid 2.

Schrappen

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).
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Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 7 ter bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

Artikel 7 ter bis
Duurzaamheidscriteria voor biologische 

componenten in brandstoffen

1. Alleen van die biologische componenten 
die voldoen aan de duurzaamheidcriteria 
en waarvan bewezen is dat zij leiden tot een 
vermindering van broeikasgasemissies 
tijdens hun levensduur, wordt aangenomen 
dat zij bijdragen tot de in artikel 7 bis 
bedoelde doelstelling.

2. De duurzaamheidcriteria worden 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 2, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Motivering

Het Directoraat Milieu van de Commissie moet de opdracht krijgen een voorstel op te stellen 
over bindende duurzaamheidscriteria voor biologische componenten in brandstoffen, die moeten 
worden vastgesteld in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing. In het verslag van 
de ten principale bevoegde commissie van het EP moet worden voorgesteld dat nu reeds 
gedetailleerdere criteria in de richtlijn worden opgenomen.

Compromisamendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 8 bis (Richtlijn 98/70/EG)

De Commissie zal verdergaan met de 
ontwikkeling van een geschikte 
testmethodologie voor de toevoeging van
metaalhoudende additieven aan 
brandstoffen.

Voortbouwend op het bestaande werk van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek en met gebruikmaking van de 
bestaande gegevens, zal de Commissie 
verdergaan met de ontwikkeling van een 
geschikte testmethodologie voor 
metaalhoudende additieven aan brandstoffen
en aan de hand van deze methodologie 
beoordelen of beperkingen moeten worden 
voorgesteld voor diegene die worden geacht 
gevolgen te hebben voor de effectieve 
werking van technologie om 
verontreiniging te beperken.

Amendement 12
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ARTIKEL 1, PUNT 7
Artikel 9, letter c) (Richtlijn 98/70/EG)

c) de grenswaarden voor de dampspanning 
voor benzine met bijgemengd ethanol;

Schrappen.

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 7 BIS (nieuw)
Artikel 9 bis (Richtlijn 98/70/EG)

(7 bis) Het volgende Artikel 9 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 9 bis
Om bij te dragen tot de doelstellingen van 
de Europese Unie inzake de vermindering 
van broeikasgassen en tot het invoeren van 
een rapportage- en controlemechanisme 
van de broeikasgasemissies gedurende de 
hele levensduur van brandstoffen voor het 
wegvervoer legt de Commissie uiterlijk op 
31 december 2010:

1. Aan het Parlement en de Raad een 
verslag voor over mogelijke 
reductiemechanismen. De Commissie 
overweegt daarbij met name: 

a) de ontwikkeling van een passende 
methode voor het ramen van de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levensduur van brandstoffen voor het 
wegvervoer;

b) het verduidelijken van het verband van 
elk reductiemechanisme met de 
emissiehandelsregeling van de EU en de 
verbintenissen die de lidstaten krachtens
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het Protocol van Kyoto zijn aangegaan; 

c) het beoordelen van de haalbaarheid van 
en het tijdschema voor de verwezenlijking 
van de streefcijfers voor de geleidelijke 
specifieke vermindering van 
broeikasgasemissies; 

d) de evaluatie van de gevolgen van deze 
streefcijfers voor het bedrijfsleven, de 
economie en de maatschappij.

2. Op basis van dit verslag kan de 
Commissie voorstellen aan het Parlement 
en de Raad doen tot wijziging van deze 
richtlijn overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2003/30/EG en daaropvolgende 
relevante wetgeving. 

Motivering

Hoewel het wenselijk is om een mechanisme in te voeren voor de rapportage over en de controle 
van broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus van brandstoffen voor het wegvervoer, 
is het in de eerste plaats noodzakelijk een geharmoniseerde en concrete methode te ontwikkelen 
voor de daadwerkelijke berekening van deze emissies. Het vastleggen van een doelstelling van 
een vermindering met 10% van de broeikasgasemissies is in dit stadium prematuur, omdat het 
directe gevolgen heeft voor het volume en de duurzaamheid van de biobrandstoffen die in de EU 
beschikbaar zullen zijn en bevorderd zullen worden. De Commissie dient enkel voor te stellen de 
richtlijn te herzien nadat zij alle nodige bovenstaande stappen heeft ondernomen.

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 12

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

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd: Schrappen.
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 met de in bijlage VI vermelde 
waarde."

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
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van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 13, LETTER A)

Bijlage IV (Richtlijn 98/70/EG)

(a) In de regel voor "Polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen" wordt de 
waarde in de kolom "Maximum" vervangen 
door "8".

(a) In de regel voor "Polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen" wordt de 
waarde in de kolom "Maximum" vervangen 
door "6".

Motivering

Het verlagen van het maximum brengt dit op één lijn met de huidige realiteit op de markt. Bijna 
alle brandstoffen op de Europese markt hebben reeds een PAK-gehalte dat tussen de 1% en 6% 
ligt. 

Amendement 16
BIJLAGE

Bijlage V, titel (Richtlijn 98/70/EG)

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES 
VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE 
BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN 
MET 
ELEKTRISCHEONTSTEKINGSMOTORE
N

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES 
VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE 
BRANDSTOFFEN MET MINIMAAL 
5 VOL %  AAN BIOLOGISCHE 
COMPONENTEN VOOR VOERTUIGEN 
MET 
ELEKTRISCHEONTSTEKINGSMOTORE
N

Motivering

De voorgestelde wijzigingen houden in dat benzine met een laag biobrandstofgehalte minimaal 
5 vol % aan biologische componenten moet bevatten waarbij de distributeur de componenten 
mag kiezen. De maxima van de afzonderlijke biologische componenten zijn reeds in de tabel 
opgenomen. Afzonderlijke minima zijn niet nodig, aangezien het minimumtotaal is vastgesteld op 
5%.

Amendement 17
BIJLAGE

Bijlage V, regels 19 bis t/m 19 sexies (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

AMENDEMENT VAN HET PARLEMENT

Biologische componenten vol % 5
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---Bio-ethanol (er moeten eventueel 
stabilisatoren worden toegevoegd)

vol % 10

---Bio-alcohol met 3 koolstofatomen per 
molecuul

vol % 7

---Bio-alcohol met 4 of meer 
koolstofatomen per molecuul

vol % 10

---Bio-ethers met 5 of meer koolstofatomen 
per molecuul

vol % 22

Motivering

De voorgestelde wijzigingen houden in dat benzine met een laag biobrandstofgehalte minimaal 
5 vol % aan biologische componenten moet bevatten waarbij de distributeur de componenten 
mag kiezen. De maxima van de afzonderlijke biologische componenten zijn reeds in de tabel 
opgenomen. Afzonderlijke minima zijn niet nodig, aangezien het minimumtotaal is vastgesteld op 
5%. Binnen de voorgestelde grenzen is het mogelijk een equivalent van biobrandstof (ethanol) 
gehalte van 10% te halen.

Amendement 18
BIJLAGE

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

(4) 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.

(4) Voor lidstaten met arctische 
omstandigheden of strenge winters bedraagt 
de dampspanning gedurende de 
zomerperiode maximaal 70,0 kPa.

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).

Amendement 19
BIJLAGE

Bijlage VI (Richtlijn 98/70/EG)
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Deze bijlage schrappen.

Motivering

Het Commissievoorstel is onevenwichtig, aangezien slechts één bron voor de bijmenging van 
biobrandstof (ethanol) wordt bevorderd ten koste van andere. Een groter gebruik van ethanol is 
incompatibel met vele bestaande brandstofsystemen in voertuigen en zal leiden tot een toename 
van de emissies van vervuilende dampen die bijdragen tot de vorming van ozonvervuiling op 
leefniveau en die de vroegtijdige dood van mensen met hart- of ademhalingsproblemen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken voor het gebruik 
van andere biocomponenten (zoals bio-ETBE, bio-TAEE, hernieuwbaar biomethaan, aardgas of 
waterstof).
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