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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie 
en tot invoering van een mechanisme om de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van 
brandstoffen voor het wegvervoer te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 
19999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen 
gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EG

Voorstel voor een richtlijn (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Gintaras Didžiokas

Amendement 32
OVERWEGING 4

(4) Eén aspect van de broeikasgasemissies 
door de vervoersector is aangepakt via het 
Europees beleid inzake de CO2-uitstoot van 
auto's. De verbranding van brandstoffen in 
het wegvervoer draagt aanzienlijk bij tot de 
totale uitstoot van broeikasgassen door de 
Gemeenschap. Monitoring en vermindering 
van de broeikasgasemissies gedurende de 
hele levenscyclus van bedoelde brandstoffen 
kan ertoe bijdragen dat de Gemeenschap 
haar broeikasgasreductiedoelstellingen haalt 
door transportbrandstoffen meer koolstofvrij 
te maken.

(4) Eén aspect van de broeikasgasemissies 
door de vervoersector is aangepakt via het 
Europees beleid inzake de CO2-uitstoot van 
auto's. De verbranding van brandstoffen in 
het wegvervoer draagt aanzienlijk bij tot de 
totale uitstoot van broeikasgassen door de 
Gemeenschap. Monitoring en vermindering 
van de broeikasgasemissies gedurende de 
hele levenscyclus van fossiele brandstoffen 
kan ertoe bijdragen dat de Gemeenschap 
haar broeikasgasreductiedoelstellingen haalt 
door transportbrandstoffen meer koolstofvrij 
te maken. De Commissie moet 
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minimumnormen voor de vermindering van 
de broeikasgasemissies van biobrandstoffen 
voorstellen in het komende voorstel voor 
een richtlijn betreffende hernieuwbare 
energie.

Or. en

Motivering

De opname van biobrandstoffen in deze richtlijn zou ertoe leiden dat alle biobrandstoffen op 
de Europese brandstofmarkt worden geïmporteerd. Dit zou resulteren in een significante 
vermindering van de energieveiligheid en de voedselveiligheid, een significante daling van 
het aantal banen en significante negatieve gevolgen voor de sociaal-economische 
ontwikkeling in Europa. Als gevolg hiervan zou de doelstelling dat de Europese Unie het 
komende decennium wereldleider op het gebied van duurzame biobrandstoftechnologie 
wordt, niet kunnen worden gehaald, met als gevolg schade voor het Europese 
concurrentievermogen in de toekomst.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Amendement 33
OVERWEGING 4

(4) Eén aspect van de broeikasgasemissies 
door de vervoersector is aangepakt via het 
Europees beleid inzake de CO2-uitstoot van 
auto's. De verbranding van brandstoffen in 
het wegvervoer draagt aanzienlijk bij tot de 
totale uitstoot van broeikasgassen door de 
Gemeenschap. Monitoring en vermindering 
van de broeikasgasemissies gedurende de 
hele levenscyclus van bedoelde brandstoffen 
kan ertoe bijdragen dat de Gemeenschap 
haar broeikasgasreductiedoelstellingen haalt 
door transportbrandstoffen meer koolstofvrij 
te maken. 

(4) Eén aspect van de broeikasgasemissies 
door de vervoersector is aangepakt via het 
Europees beleid inzake de CO2-uitstoot van 
auto's. De verbranding van brandstoffen in 
het wegvervoer draagt aanzienlijk bij tot de 
totale uitstoot van broeikasgassen door de 
Gemeenschap. Monitoring en vermindering 
van de broeikasgasemissies gedurende de 
hele levenscyclus van fossiele brandstoffen 
kan ertoe bijdragen dat de Gemeenschap 
haar broeikasgasreductiedoelstellingen haalt 
door transportbrandstoffen meer koolstofvrij 
te maken. De Commissie moet 
minimumnormen voor de vermindering van 
de broeikasgasemissies van biobrandstoffen 
voorstellen in het komende voorstel voor 
een richtlijn betreffende hernieuwbare 
energie.

Or. en



AM\688588NL.doc 3/79 PE 396.443v01-00

NL

Motivering

(Motivering Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Motivering van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 34
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 

(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 hernieuwbare brandstoffen
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 de
technologie voor niet-fossiele brandstoffen 
verder te ontwikkelen, wordt ook 
beklemtoond dat deze toename van het 
gebruik van biomassa voor brandstoffen
niet mag leiden tot een toename van de 
milieuschade en wordt de noodzaak 
onderstreept van een vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen. Om te 
garanderen dat het voort aanmoedigen van 
de ontwikkeling van niet-fossiele 
brandstoffen in deze richtlijn geen 
negatieve gevolgen heeft voor het milieu, 
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bevorderd. wordt in deze richtlijn een kader voor 
duurzaamheidscriteria vastgesteld. De 
gedetailleerde criteria zullen worden 
goedgekeurd volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing waarin 
deze richtlijn voorziet en er zal prioriteit bij 
worden gegeven aan het milieu. In de 
mededeling wordt ook benadrukt dat de 
ontwikkeling van de 
biobrandstoftechnologie verder moet worden 
bevorderd.

Or. en

Motivering

Er moeten door het DG Milieu duurzaamheidscriteria worden voorbereid die in het kader van 
deze richtlijn moeten worden vastgesteld. De markt voor brandstoffen op basis van biomassa 
is door regelgeving tot stand gebracht en de wetgever draagt de verantwoordelijkheid ervoor 
te zorgen dat er geen negatieve gevolgen door ontstaan voor het milieu in de EU of elders.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 35
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 

(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 
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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. 

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 is wenselijk voor de 
productie van biobrandstoffen niet alleen 
biodiversiteitscriteria, maar ook sociale 
criteria in te voeren. De 
duurzaamheidscriteria die met deze 
richtlijn worden ingevoerd, zijn een 
minimumpakket dat in het kader van de 
herziening van Richtlijn 2003/30/EG kan 
worden uitgebreid.

Or. en

Motivering

De vermenging van biobrandstoffen die op het gebied van broeikasgassen goed presteren, 
met andere brandstoffen moet worden bevorderd, maar dit mag niet ten koste gaan van de 
biodiversiteit en geen substantiële negatieve sociale gevolgen hebben in de producerende 
landen. Het is belangrijk dat er één pakket duurzaamheidscriteria is voor alle EU-wetgeving 
op dit gebied.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 36
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 

(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 
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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. 

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. Biobrandstoffen moeten op zijn 
minst 50% vermindering van 
broeikasgassen vertonen in vergelijking 
met fossiele brandstoffen, als compensatie 
van de negatieve effecten van het telen van 
brandstofgewassen, zoals negatieve 
milieueffecten (gebruik van meststoffen, 
pesticiden), meer concurrentie met 
betrekking tot bodemgebruik, water en 
voedsel, en meer druk op natuurlijke 
bossen en plaatselijke gemeenschappen.

Or. en

Motivering

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 37
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) De Commissie moet ervoor zorgen 
dat de overheidssubsidies voor niet-fossiele 
brandstoffen beperkt zijn tot brandstoffen 
die voldoen aan de duurzaamheidscriteria 



AM\688588NL.doc 7/79 PE 396.443v01-00

NL

in bijlage VI bis en een prestatie op het 
gebied van de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen hebben die 20% beter is 
dan de basiscriteria. Uiterlijk in 2015 moet 
voor niet-fossiele brandstoffen waarvoor 
overheidssubsidies worden uitgekeerd, het 
bewijs worden geleverd dat zij op het gebied 
van de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen 80% beter presteren dan de 
geldende basiscriteria.

Or. en

Motivering

Als er al overheidssubsidies moeten worden toegestaan, moeten die beperkt zijn tot de best 
presterende brandstoffen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
OVERWEGING 7

(7) Overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG kan 
worden afgeweken van de maximale 
benzinedampspanning in de zomer 
wanneer er arctische omstandigheden of 
strenge winters heersen. Aangezien de 
toepassing van deze afwijkingsbepaling 
aanleiding heeft gegeven tot 
rechtsonzekerheid, moeten de voorwaarden 
ervoor worden verduidelijkt.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verduidelijking zou leiden tot een soepelere toepassing 
van de bestaande afwijkingsmogelijkheid, met als gevolg het risico van meer luchtvervuiling 
en lagere luchtkwaliteit. De verduidelijking die de Commissie voorstelt, omvat geen 
motivering voor deze versoepeling van de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid.
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Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone en Alessandro Foglietta

Amendement 39
OVERWEGING 9

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

(9) De verbranding van brandstoffen voor 
het wegvervoer is verantwoordelijk voor 
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 2013 jaarlijks met een 
vastgestelde hoeveelheid verminderen. Voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling 
stelt de Commissie uiterlijk op 31 december 
2010 een verslag op om een passende 
methode te ontwikkelen voor het ramen van 
de broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus van de brandstoffen voor het 
wegvervoer, verduidelijkt zij het verband 
met de emissiehandelsregeling van de EU, 
neemt zij de haalbaarheid van en een 
tijdschema voor de geleidelijke 
terugdringing van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de 
brandstoffen voor het wegvervoer onder de 
loep en legt zij, indien nodig, het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor de 
wijziging van deze richtlijn voor.  
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 en de daaropvolgende 
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wetgeving.

Or. en

Motivering

Eerst moet een geharmoniseerde en concrete methodologie worden ontwikkeld om de 
emissies effectief te berekenen. 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 - kwesties die nog in komende wetgeving moet worden 
opgelost.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 40
OVERWEGING 9

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

(9) De verbranding van brandstoffen voor 
het wegvervoer is verantwoordelijk voor 
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 fossiele brandstoffen en dat 
zij deze emissies verminderen. Voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling stelt 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
2010 een verslag op om een passende 
methode te ontwikkelen voor het ramen van 
de broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus van de brandstoffen voor het 
wegvervoer, neemt zij de haalbaarheid van 



PE 396.443v01-00 10/79 AM\688588NL.doc

NL

Richtlijn 2003/30/EG. en een tijdschema voor de geleidelijke 
terugdringing van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de 
brandstoffen voor het wegvervoer onder de 
loep en legt zij, indien nodig, het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor de 
wijziging van deze richtlijn voor. 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 en de daaropvolgende 
wetgeving.

Or. en

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 - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost. 

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 41
OVERWEGING 9

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

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

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 verminderen. Voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling stelt 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
2010 een verslag op om een passende 
methode te ontwikkelen voor het ramen van 
de broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus van de brandstoffen voor het 
wegvervoer, verduidelijkt zij het verband 
met de emissiehandelsregeling van de EU, 
neemt zij de haalbaarheid van en een 
tijdschema voor de geleidelijke 
terugdringing van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de 
brandstoffen voor het wegvervoer onder de 
loep en legt zij, indien nodig, het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor de 
wijziging van deze richtlijn voor. 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 en de daaropvolgende 
wetgeving.

Or. en

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 - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost.
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Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 42
OVERWEGING 9

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

(9) De verbranding van brandstoffen voor 
het wegvervoer is verantwoordelijk voor 
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 verminderen. Voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling stelt 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
2010 een verslag op om een passende 
methode te ontwikkelen voor het ramen van 
de broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus van de brandstoffen voor het 
wegvervoer, verduidelijkt zij het verband 
met de emissiehandelsregeling van de EU, 
neemt zij de haalbaarheid van en een 
tijdschema voor de geleidelijke 
terugdringing van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de 
brandstoffen voor het wegvervoer onder de 
loep en legt zij, indien nodig, het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor de 
wijziging van deze richtlijn voor. 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.
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Or. en

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 - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 43
OVERWEGING 9

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

(9) De verbranding van brandstoffen voor 
het wegvervoer is verantwoordelijk voor 
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 verminderen. Voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling is het 
aangewezen dat de Commissie uiterlijk op 
31 december 2010 een verslag opstelt om 
een passende methode te ontwikkelen voor 
het ramen van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de 
brandstoffen voor het wegvervoer, het 
verband met de emissiehandelsregeling van 
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Richtlijn 2003/30/EG. de EU verduidelijkt, de haalbaarheid van 
en een tijdschema voor de geleidelijke 
terugdringing van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van de 
brandstoffen voor het wegvervoer onder de 
loep neemt en, indien nodig, het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor de 
wijziging van deze richtlijn voorlegt.
Aangezien een van de gevolgen van deze 
richtlijn een toename is van de mogelijkheid 
duurzame biobrandstoffen te gebruiken, zal 
het broeikasgasrapportage- en -
reductiemechanisme worden uitgewerkt in 
coördinatie met de bepalingen van 
Richtlijn 2003/30/EG en de daaropvolgende 
wetgeving.

Or. en

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 - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 44
OVERWEGING 9

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

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

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 
fossiele 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 
mechanisme voor broeikasgasrapportage 
en minimumreductie worden uitgewerkt in 
coördinatie met de bepalingen van de 
komende richtlijn betreffende 
hernieuwbare energie. 

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 45
OVERWEGING 11

(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.

(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%. 
Aangezien in Richtlijn 98/70/EG een 
vermindering van de broeikasgassen uit 
autobrandstoffen met 10% in 2020 wordt 
opgenomen, is de doelstelling van een 
minimumaandeel van biobrandstoffen van 
10% in 2020 zinloos en moet deze 
doelstelling worden geschrapt. 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 duurzame 
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biobrandstofcomponenten op 
verontreinigende emissies. Over de 
mogelijkheden om transportbrandstoffen 
meer koolstofvrij te maken, moet daarom op 
gezette tijden worden gerapporteerd.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt als doelstelling voor dat de broeikasgassen door brandstoffen tegen 2020 
met 10% verminderen. Het biedt geen toegevoegde waarde hier de doelstelling aan toe te 
voegen van 10% biobrandstoffen in 2020. De doelstelling van 10% voor broeikasgassen 
garandeert alleen een vermindering van de broeikasgasemissies en het maakt helemaal geen 
verschil of 5%, 10% of 15% biobrandstoffen worden gebruikt of helemaal geen 
biobrandstoffen. De doelstelling van 10% biobrandstoffen draagt niet bij tot de strijd tegen de 
klimaatverandering en kan in geval van slechte productieomstandigheden (ontbossing, 
gebruik van veengronden, overvloedig watergebruik), zelfs schadelijk zijn voor de 
maatschappij.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Amendement 46
OVERWEGING 11

(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.

(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, als 
deze praktisch haalbaar zijn.



AM\688588NL.doc 17/79 PE 396.443v01-00

NL

Or. en

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 - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 47
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) 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. 
Bijgevolg moet het maximumniveau van de 
dampspanning van brandstoffen worden 
verlaagd. Om de economische spelers in 
staat te stellen zich aan deze nieuwe 
beperking aan te passen, moet deze 
verlaging van het maximumniveau van de 
dampspanning van brandstoffen gebeuren 
in twee fasen. Eerst een onmiddellijke 
verlaging van het momenteel geldende 
maximumniveau van de dampspanning van 
brandstoffen met 4 kPa. Vervolgens een 
aanvullende verlaging van het 
maximumniveau van de dampspanning van 
brandstoffen met 4 kPa vanaf 1 januari 
2013.

Or. fr

Motivering

Om een beperking van de uitstoot van VOS mogelijk te maken, moet het maximumniveau van 
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de standaarddampspanning van brandstoffen worden verlaagd. Deze verlaging moet worden 
ingevoerd in twee fasen, om de economische spelers in staat te stellen zich aan de nieuwe 
norm aan te passen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 48
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) Het bijmengen van ethanol in benzine 
kan de dampspanning van de resulterende 
brandstof verlagen of verhogen of helemaal 
geen gevolgen hebben, afhankelijk van het 
aandeel ethanol in het mengsel en de 
omgevingstemperatuur, terwijl de 
dampspanning van brandstofmengsels moet 
worden begrensd teneinde 
luchtverontreinigende emissies te beperken

Or. en

Motivering

De dampspanning wordt in de richtlijn gemeten bij 38ºC en bij deze temperatuur verhogen de 
kleine hoeveelheden ethanol in benzine die in deze richtlijn aan bod komen, de 
dampspanning. Er is evenwel gebleken dat kleine hoeveelheden ethanol in benzine geen 
gevolgen voor de dampspanning hebben bij temperaturen tot 20ºC en meer. Grote 
hoeveelheden ethanol in benzine verlagen de dampspanning van de resulterende brandstof.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 49
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 

Schrappen.
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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.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 26 september 2006 over de thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging verzocht het Europees Parlement de Commissie de ozonvormende VOS 
(vluchtige organische stoffen) tussen 2010 en 2020 met 55% te verminderen. Een toename 
van de VOS-uitstoot, die het resultaat zou zijn, als een afwijking voor ethanol wordt 
toegestaan, strookt niet met het standpunt van het Europees Parlement en is niet 
verantwoord. Er bestaan andere manieren om biobrandstoffen met conventionele 
brandstoffen te mengen die niet tot een verhoging van de dampspanning leiden. Daarom is 
een afwijking voor ethanol niet verantwoord en moet deze worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 50
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.

(16) Teneinde het gebruik van brandstoffen 
met lage koolstofinhoud te bevorderen met 
inachtneming van de doelstellingen inzake 
luchtverontreiniging, moeten 
olieraffinaderijen de vereiste hoeveelheden 
benzine met lage dampspanning beschikbaar 
stellen.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 26 september 2006 over de thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging verzocht het Europees Parlement de Commissie de ozonvormende VOS 
(vluchtige organische stoffen) tussen 2010 en 2020 met 55% te verminderen. Een toename 
van de VOS-uitstoot, die het resultaat zou zijn, als een afwijking voor ethanol wordt 
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toegestaan, strookt niet met het standpunt van het Europees Parlement en is niet 
verantwoord. Er bestaan andere manieren om biobrandstoffen met conventionele 
brandstoffen te mengen die niet tot een verhoging van de dampspanning leiden. Daarom is 
een afwijking voor ethanol niet verantwoord en moet deze worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Amendement 51
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.

(16) Teneinde het gebruik van brandstoffen 
met lage koolstofinhoud te bevorderen met 
inachtneming van de doelstellingen inzake 
luchtverontreiniging, moeten 
olieraffinaderijen 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. De 
afwijking mag niet leiden tot een toename 
van de totale VOS-emissies. Daarom 
moeten de 
maximumdampspanningsniveaus worden 
verlaagd.

Or. en

Motivering

(Motivering Dorette Corbey)
Bijmenging van ethanol kan resulteren in een hogere dampspanning. Het is belangrijk ervoor 
te zorgen dat de afwijking die de Commissie voorstelt, niet resulteert in een verhoging van de 
momenteel toegestane maximumdampspanning.

(Motivering Françoise Grossetête)
Een verlaging van het maximumniveau van de dampspanning van brandstoffen maakt een 
verlaging van de VOS-emissies mogelijk.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 52
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.

(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 
duurzame biobrandstoffen mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 53
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, 
moeten ze worden vastgesteld in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 5 bis van 

(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 op 
basis van door het Europees Parlement en 
de Raad bepaalde richtsnoeren de 
methodologie vast te stellen voor de 
rapportering inzake de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van fossiele 
brandstoffen voor het wegvervoer en 
fossiele 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, moeten ze worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
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Besluit 1999/468/EG. regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Uit democratisch oogpunt is het belangrijk dat het Europees Parlement en de Raad bepalen 
welke richting de methodologie voor monitoring moet uitgaan, in plaats dat dit volledig wordt 
overgelaten aan comitologie. De bestaande Europese productie van biobrandstoffen 
realiseert een vermindering van broeikasgasemissies die zij zal in het kader van de komende 
richtlijn betreffende hernieuwbare energie moet tonen. 

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 54
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, 
moeten ze worden vastgesteld in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

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 fossiele 
brandstoffen voor het wegvervoer en 
fossiele 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, moeten ze worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

Or. en
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Motivering

Met de bestaande Europese productie van biobrandstoffen wordt een aantoonbare 
vermindering van de broeikasgasemissies gerealiseerd. Uit levenscyclusanalyses blijkt dat 
met geïmporteerde biobrandstoffen een grotere vermindering kan worden gerealiseerd. De 
opname van biobrandstoffen zou ertoe leiden dat alle biobrandstoffen op de Europese 
brandstofmarkt worden geïmporteerd. Dit zou resulteren in een vermindering van de 
energieveiligheid en de voedselveiligheid, een daling van het aantal banen en negatieve 
gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling in Europa. Er zou een einde komen aan 
de investeringen van de sector in O&O, die nodig zijn voor de tweede generatie Europese 
biobrandstoffen, waarvan wordt verwacht dat er het hoofd mee kan worden geboden zowel 
aan de vermindering van de broeikasgasemissies als aan de productiekosten van 
geïmporteerde biobrandstoffen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 55
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 duurzame 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 duurzame biobrandstoffen. 
Dit zijn onder meer: methanol, ethanol, 
hogere alcoholen, ethers en andere 
zuurstofhoudende verbindingen. Gelet op de 
grote mate van controverse onder 
wetenschappers in de wetenschappelijke 
wereld en in de maatschappij als geheel 
met betrekking tot de prestaties op het 
gebied van de vermindering van 
broeikasgassen en de negatieve 
neveneffecten van de productie van 
biobrandstoffen van de eerste generatie 
(ethanol/diesel uit voedingsgewassen), 
moeten op zijn minst 50% van de 
biobrandstoffen die voor de 
broeikasgasdoelstelling in deze richtlijn en 
voor (financiële) stimulansen in 
aanmerking komen, biobrandstoffen van de 
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tweede generatie zijn (brandstoffen uit 
houtcellulose), met het oog op de 
geleidelijke afschaffing van 
biobrandstoffen van de eerste generatie 
tegen 2020.

Or. en

Motivering

Vele biobrandstoffen van de eerste generatie hebben een beperkt effect, wat de vermindering 
van broeikasgassen betreft, in vergelijking met fossiele brandstoffen. Bovendien zijn er 
negatieve milieu- en sociale neveneffecten. De biobrandstoffen van de tweede generatie 
beloven betere prestaties, als gevolg van de hogere opbrengst ervan, doordat het gaat om 
blijvende gewassen en teeltmethoden worden gevolgd zonder grondbewerking, en deze 
brandstoffen vergen minder landbouwinput. Voor een duurzame toekomst van biobrandstoffen 
mag in de EU alleen de tweede generatie worden gestimuleerd.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 56
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

Artikel 2, lid 1, punt 2 (Richtlijn 98/70/EG)

-1. Artikel 2, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:
2. "dieselbrandstof": gasolie die onder GN-
code 2710 00 66 valt en gebruikt wordt voor 
de aandrijving van voertuigen als bedoeld 
in Richtlijn 70/220/EEG en Richtlijn 
88/77/EEG. Zij mag methylvetzuren 
overeenkomstig CEN-norm EN14214 
bevatten in een percentage tot 10% vanaf 
januari 2010 en tot 15% vanaf januari 
2015.

Or. en

Motivering

De bijmenging van biodiesel (methylvetzuren (fatty acid methyl esters – FAME)) bij gewone 
diesel (zonder etiketteringsvoorschriften) is vandaag beperkt tot 5% in volume en dit vormt 
een grote belemmering voor de productie van biodiesel in Europa. Bovendien wordt in 
Richtlijn 2003/30 een streefcijfer voor biobrandstoffen bepaald van 5,75% op energiebasis 
voor 2010. Dit cijfer (6,5% in volume) en het wettelijk verplichte cijfer van 10% (12% in 
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volume) zullen niet kunnen worden gehaald, als het plafond van 5% niet wordt verhoogd, 
eerst tot 10% tegen 2010 en vervolgens tot op zijn minst 15%, reeds in 2015.

Amendement ingediend door Gintaras Didžiokas

Amendement 57
ARTIKEL 1, PUNT 1 

Artikel 2, lid 1, punt 5 (Richtlijn 98/70/EG)

1. Aan artikel 2, eerste alinea, wordt het 
volgende punt 5 toegevoegd:

Schrappen.

"5. "arctische omstandigheden of strenge 
winters": omstandigheden waarbij de 
gemiddelde wintertemperatuur van oktober 
tot april in de desbetreffende regio of 
lidstaat beneden de gemiddelde 
temperatuur in het geheel van de 
Gemeenschap ligt."

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verduidelijking zou leiden tot een soepelere toepassing 
van de bestaande afwijkingsmogelijkheid, met als gevolg het risico van meer luchtvervuiling 
en lagere luchtkwaliteit. De verduidelijking die de Commissie voorstelt, omvat geen 
motivering voor deze versoepeling van de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid. De 
voorgestelde verduidelijking zou ook een onverantwoorde belemmering voor het gebruik van 
biobrandstoffen creëren, omdat zij een krachtige economische stimulans vormt voor 
brandstofleveranciers om te kiezen voor puur fossiele benzine met deze 
afwijkingsmogelijkheid, in plaats van voor brandstof met bijgemengde biobrandstoffen.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 58
ARTIKEL 1, PUNT 1 

Artikel 2, lid 1, punt 5 (Richtlijn 98/70/EG)

"5. "arctische omstandigheden of strenge 
winters": omstandigheden waarbij de 
gemiddelde wintertemperatuur van oktober
tot april in de desbetreffende regio of 
lidstaat beneden de gemiddelde temperatuur 
in het geheel van de Gemeenschap ligt."

"5. "omstandigheden met lage 
omgevingstemperaturen in de zomer": 
omstandigheden waarbij de gemiddelde 
zomertemperatuur van mei tot september in 
de desbetreffende regio of lidstaat beneden 
de gemiddelde temperatuur in het geheel van 
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de Gemeenschap ligt."

Or. en

Motivering

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 59
ARTIKEL 1, PUNT 1 

Artikel 2, lid 1, punt 5 (Richtlijn 98/70/EG)

"5. "arctische omstandigheden of strenge 
winters": omstandigheden waarbij de 
gemiddelde wintertemperatuur van oktober 
tot april in de desbetreffende regio of lidstaat 
beneden de gemiddelde temperatuur in het 
geheel van de Gemeenschap ligt."

"5. "arctische omstandigheden of strenge 
winters": omstandigheden waarbij de 
gemiddelde wintertemperatuur van oktober 
tot april in de desbetreffende regio of lidstaat 
2,5 graden Celsius beneden de gemiddelde 
temperatuur in het geheel van de 
Gemeenschap ligt."

Or. en

Motivering

De definitie in het Commissievoorstel is te ruim. Een groot aantal landen en regio's zou 
eronder vallen. De gemiddelde watertemperatuur van alle EU-hoofdsteden is 4,9 graden 
Celsius. In zeventien van de 27 lidstaten ligt de gemiddelde temperatuur onder deze 4,9 
graden Celsius. Dit geldt zelfs voor Nederland, dat normaal echt geen strenge winter heeft. 
Daarom moet de definitie worden verscherpt. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 60
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)
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Artikel 2, lid 1, punt 5 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

1bis. Aan artikel 2, eerste alinea, wordt het 
volgende punt 5 bis toegevoegd:
5 bis. “Duurzame biobrandstoffen
a) uitsluitend de biobrandstoffen die tot een 
vermindering van broeikasgassen leiden 
van >50% in vergelijking met fossiele 
brandstof, en
b) uitsluitend de biobrandstoffen waarvoor 
de besparing op het gebied van 
broeikasgassen "van put tot pomp" in 
vergelijking met fossiele brandstoffen 
hoger is dan het verschil van de prestatie op 
het gebied van de opslag van 
broeikasgassen van de biobrandstoffen in 
kwestie en alternatieve natuurlijke 
"referentiegewassen" (weiden, bos) in 
boven- en ondergrondse organische 
stoffen.” 

Or. en

Motivering

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland)

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 61
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 2, lid 1, punt 5 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

1bis. Aan artikel 2, eerste alinea, wordt het 
volgende punt 5 bis toegevoegd:
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"5 bis. 'Prestatie op het gebied van 
broeikasgassen': de hoeveelheid 
broeikasgassen in de brandstof, gemeten in 
CO2-equivalenten, plus de hoeveelheid 
CO2-equivalenten die wordt uitgestoten als 
gevolg van het ginnings- en 
productieproces, het transport, de 
distributie en veranderingen in het 
bodemgebruik." 

Or. en

Motivering

De eventuele verrekening van een toekomstig geverifieerd beroep op het afvangen en opslaan 
van kooldioxide, als zulks wordt toegestaan, kan worden gespecificeerd in de technische 
voorschriften op basis van de op handen zijnde regelgeving op dit gebied die volgens de 
medebeslissingsprocedure wordt vastgesteld. Aftrek als gevolg van een mogelijke 
koolstofopslagfunctie in de productiefase mag niet worden toegestaan voor biomassa die 
bedoeld is voor gebruik als brandstof. 

Amendement ingediend door Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Amendement 62
ARTIKEL 1, PUNT 2 (B)

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

(b) In lid 2, punt c), worden de woorden "of 
bijlage V" toegevoegd aan het einde van de 
zin.

Schrappen.

Or. en

Motivering

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 
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(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 63
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 punt c bis) 
toegevoegd:
c bis) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
benzine die op hun grondgebied op de 
markt wordt gebracht, voldoet aan de 
specificaties in bijlage III op de datum van 
de publicatie van de door het Europees 
Comité voor normalisatie (European 
Committee for Standardisation, CEN) 
ontwikkelde norm. 

Or. en

Motivering

Als de bovengrens voor het ethanolgehalte in de benzinespecificaties wordt opgetrokken van 5 
tot 10% v/v, moeten andere parameters in de specificaties en norm EN 228 worden 
aangepast, het belangrijkste is het maximumzuurstofgehalte, dat moet worden opgetrokken tot 
3,7% m/m. Zo zijn hogere plafonds voor ethanol en andere zuurstofhoudende verbindingen in 
de benzinespecificaties mogelijk. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de 
efficiëntie van de motor en voor de uitstoot, en de motoren zullen moeten worden getest op 
basis van nieuwe referentiebenzine; bijgevolg is een volledige herziening van norm EN 228 
nodig, zodat geen nieuwe specificaties mogen worden opgelegd vóór norm EN 228 is herzien.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 64
ARTIKEL 1, PUNT 2 (C)

Artikel 3, lid 3 (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.

Schrappen.

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

Or. en

Motivering

Het behoud van de door het Europees Comité voor normalisatie ontwikkelde E228-norm voor 
benzine houdt aanzienlijke voordelen in voor EU-consumenten en -bedrijven en voor de auto-
industrie, doordat er geen verwarring komt aan de pomp, de continuïteit van de voorziening 
is gegarandeerd, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en ervoor wordt gezorgd dat 
voertuigen brandstof kunnen krijgen volgens dezelfde norm, waar zij ook zijn in de EU. De 
bestaande plafonds moeten worden verhoogd volgens de vereisten/verenigbaarheden van de 
voertuigen, in plaats van een wildgroei van bijkomende specificaties toe te staan. De 
voorgestelde bijkomende benzinecategorie moet worden geschrapt en de nodige wijzigingen 
aangebracht in de bestaande benzinespecificatie. 

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 65
ARTIKEL 1, PUNT 2 (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."

Schrappen.

Or. en

Motivering

Artikel 3, lid 3 heeft betrekking op de instelling van een nieuwe benzinecategorie die wordt 
gedefinieerd in bijlage V. Het zou zowel voor het milieu als voor de bevordering van 
biobrandstoffen beter zijn als één benzinecategorie werd vastgesteld. De vervanging van 
bijlage III door bijlage V met passende etikettering wordt beschouwd als de beste manier om 
hiertoe te komen.



AM\688588NL.doc 31/79 PE 396.443v01-00

NL

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 66
ARTIKEL 1, PUNT 2 (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 "Benzine 
met hoog zuurstofgehalte" in de nationale 
taal of talen."

Or. en

Motivering

De term "biobrandstof" is misleidend, doordat consumenten hierdoor denken dat de 
benzinecategorie in kwestie milieuvriendelijk is. In elk geval moet de term "Benzine met hoog 
biobrandstofgehalte" voorbehouden zijn voor benzine die daadwerkelijk een hoog percentage 
biobrandstoffen bevat. Benzine met 0vol% tot 5vol% ethanol moet daarom "benzine" worden 
genoemd en de benzinecategorie waar een hoger zuurstofgehalte kan, en tot 10vol% ethanol, 
moet "benzine met hoog zuurstofgehalte"worden genoemd.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 67
ARTIKEL 1, PUNT 2 (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 III krijgt de aanduiding "Benzine 
met biobrandstof" in de nationale taal of 
talen.

Or. en

Motivering

Om de zaken duidelijk te maken voor de consument moet de term "Benzine met hoog 
biobrandstofgehalte" voorbehouden zijn voor benzine die daadwerkelijk een hoog percentage 
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biobrandstoffen bevat. Benzine met 0 tot 5 vol% biobrandstoffen moet daarom "Benzine met 
laag biobrandstofgehalte" worden genoemd en benzine met meer dan 5 vol% biobrandstoffen 
"Benzine met biobrandstof".

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 68
ARTIKEL 1, PUNT 3 (C)

Artikel 4, lid 5 (Richtlijn 98/70/EG)

5. De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied in de handel verkrijgbare 
gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines te 
worden gebruikt, per 1 januari 2008 minder 
dan 1000 mg/kg zwavel bevatten. Uiterlijk 
op 31 december 2009 bedraagt het 
toegestane maximumzwavelgehalte van 
gasoliën voor gebruik in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines, met
uitzondering van binnenschepen, 10 mg/kg."

5. De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied in de handel verkrijgbare 
gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines te 
worden gebruikt, per 1 januari 2008 minder 
dan 1000 mg/kg zwavel bevatten. Uiterlijk 
op 31 december 2009 bedraagt het 
toegestane maximumzwavelgehalte van 
gasoliën voor gebruik in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines, met
inbegrip van binnenschepen, 10 mg/kg."

Dit sluit bijkomende vereisten voor de 
vermindering van de emissies van 
scheepsmotoren niet uit.
De lidstaten zorgen er ook voor dat 
gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines en 
binnenschepen te worden gebruikt, uiterlijk 
op 31 december 2009 zijn afgestemd op de 
kwaliteit van dieselbrandstof voor gebruik 
op de weg, gespecificeerd in bijlage IV.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor dat het zwavelgehalte van brandstof voor niet voor de weg bestemde 
mobiele machines, landbouwtrekkers en bosbouwmachines wordt verminderd. Deze brandstof 
moet voldoen aan alle specificaties die op wegvoertuigen van toepassing zijn en die zijn 
vastgesteld in bijlage IV. Brandstof die bedoeld is om in binnenschepen te worden gebruikt, 
moet eveneens zijn afgestemd op de kwaliteit van dieselbrandstof voor gebruik op de weg, 
zonder dat bijkomende verminderingsinspanningen, door betere technologie voor 
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scheepsmotoren, worden uitgesloten. 

Amendement ingediend door Pilar Ayuso + Martin Callanan

Amendement 69
ARTIKEL 1, PUNT 3 (C)

Artikel 4, lid 5 (Richtlijn 98/70/EG)

"5. De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied in de handel verkrijgbare 
gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines te 
worden gebruikt, per 1 januari 2008 minder 
dan 1000 mg/kg zwavel bevatten. Uiterlijk 
op 31 december 2009 bedraagt het 
toegestane maximumzwavelgehalte van 
gasoliën voor gebruik in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines, met 
uitzondering van binnenschepen, 10 mg/kg."

"5. De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied in de handel verkrijgbare 
gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines te 
worden gebruikt, per 1 januari 2008 minder 
dan 1000 mg/kg zwavel bevatten. Uiterlijk 
op 31 december 2009 bedraagt het 
toegestane maximumzwavelgehalte van 
gasoliën voor gebruik in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines, met 
uitzondering van binnenschepen, 50 mg/kg."

Or. en

Motivering

De toekomstige normen voor de emissies van niet voor de weg bestemde mobiele machines 
(fase IIIB, inwerkingtreding op 31 december 2009) zullen vereisen dat systemen voor de 
behandeling van uitlaatgassen worden ingevoerd voor de gebruikte motoren. Systemen voor 
de behandeling van uitlaatgassen, om het niveau van de PM- en de NOx-emissies te verlagen, 
zijn volledig effectief bij gebruik van brandstof met een maximumzwavelgehalte van 50 mg/kg 
in plaats van 10 mg/kg.

Met een zwavelgehalte van 50 mg/kg kan diesel voor niet voor de weg bestemde machines 
worden vervoerd met dezelfde tankwagens als huisbrandolie. Anders zou het technisch en 
praktisch disproportioneel zijn om het zwavelgehalte voor niet voor de weg bestemde 
machines vast te stellen op 10mg/kg.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Amendement 70
ARTIKEL 1, PUNT 3 (C)

Artikel 4, lid 5, alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

De lidstaten zorgen er ook voor dat 
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gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines en 
binnenschepen te worden gebruikt, uiterlijk 
op 31 december 2009 zijn afgestemd op de 
kwaliteit van dieselbrandstof voor gebruik 
op de weg, gespecificeerd in bijlage IV en 
bijlage IV bis (nieuw).

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor dat het zwavelgehalte van benzine voor niet voor de weg bestemde 
mobiele machines, landbouwtrekkers en bosbouwmachines wordt verminderd. Zij formuleert 
evenwel geen voorstellen voor andere vervuilende stoffen, zoals polycyclische aromatische 
verbindingen (PAC). Het is belangrijk dat brandstoffen voor de genoemde voertuigen voldoen 
aan alle vereisten die gelden voor voor de weg bestemde voertuigen, die zijn vastgesteld in 
bijlage IV en bijlage IV bis.

Amendement ingediend door Claude Turmes + Umberto Guidoni + Martin Callanan

Amendement 71
ARTIKEL 1, PUNT 3 (D)

Artikel 4, lid 6 (Richtlijn 98/70/EG)

(d) Het volgende lid 6 wordt toegevoegd: Schrappen.
"6. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2009 het toegestane 
maximumzwavelgehalte van gasoliën 
bestemd voor gebruik in binnenschepen 
300 mg/kg bedraagt. De lidstaten zorgen 
ervoor dat dit maximumzwavelgehalte 
uiterlijk op 31 december 2011 is verlaagd 
tot 10 mg/kg."

Or. en

Motivering

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.
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(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 72
ARTIKEL 1, PUNT 3 (D)

Artikel 4, lid 6 (Richtlijn 98/70/EG)

"6. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2009 het toegestane 
maximumzwavelgehalte van gasoliën 
bestemd voor gebruik in binnenschepen 
300 mg/kg bedraagt. De lidstaten zorgen 
ervoor dat dit maximumzwavelgehalte 
uiterlijk op 31 december 2011 is verlaagd 
tot 10 mg/kg."

"6. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 31 december 2009 gasoliën bestemd voor 
gebruik in binnenschepen voldoen aan de 
standaardspecificaties in bijlage VI en dat 
het toegestane maximumzwavelgehalte 10 
mg/kg bedraagt.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel om brandstof met een laag zwavelgehalte ter beschikking van de 
markt van de binnenscheepvaart te stellen in twee fasen, van 1000 ppm naar 300 ppm vanaf 
eind 2009, en later naar 10 ppm, heeft om diverse technische, economische en ecologische 
redenen geen zin. De overgangsperiode voor diesel met een zwavelgehalte van 300 ppm is 
technisch niet nodig, aangezien 98% van de huidige motoren zonder problemen op benzine 
met een zwavelgehalte van 10 ppm (EN 590) kan draaien. Daarom moet de EU het 
zwavelgehalte van diesel meteen verlagen tot 10 ppm (kwaliteitsnorm EN 590).

Amendement ingediend door Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Amendement 73
ARTIKEL 1, PUNT 3 (D) (nieuw)

Artikel 4, lid 6 (Richtlijn 98/70/EG)

"6. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 6. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 
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op 31 december 2009 het toegestane 
maximumzwavelgehalte van gasoliën 
bestemd voor gebruik in binnenschepen 300
mg/kg bedraagt. De lidstaten zorgen ervoor 
dat dit maximumzwavelgehalte uiterlijk op 
31 december 2011 is verlaagd tot 10 
mg/kg."

31 december 2009 het toegestane 
maximumzwavelgehalte van gasoliën 
bestemd voor gebruik in binnenschepen 10
mg/kg bedraagt. 

De lidstaten zorgen ervoor dat gasoliën die 
bedoeld zijn om in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines en 
binnenschepen te worden gebruikt, uiterlijk 
op 31 december 2009 zijn afgestemd op de 
kwaliteit van dieselbrandstof voor gebruik 
op de weg, gespecificeerd in bijlage IV en 
bijlage IV bis.

Or. en

Motivering

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 74
ARTIKEL 1, PUNT 4 (B)

Artikel 6, lid 1 bis (Richtlijn 98/70/EG)

"1bis. In afwijking van bijlage III kunnen de 
lidstaten maatregelen nemen om voor te 
schrijven dat op hun hele grondgebied of een 
specifiek deel daarvan, wanneer zich daar 
extreem koude gemiddelde 
wintertemperaturen voordoen, een hogere 
dampspanning is toegestaan dan 
gespecificeerd als de maximale 
dampspanning gedurende de zomerperiode 
overeenkomstig voetnoot 5 van bijlage III en 
voetnoot 4 van bijlage V."

"1bis. In afwijking van bijlage III kunnen de 
lidstaten maatregelen nemen om voor te 
schrijven dat op hun hele grondgebied of een 
specifiek deel daarvan, wanneer zich daar 
extreem koude gemiddelde 
wintertemperaturen voordoen, een hogere 
dampspanning is toegestaan dan 
gespecificeerd als de maximale 
dampspanning gedurende de zomerperiode 
overeenkomstig voetnoot 5 van bijlage III."
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Or. en

Motivering

Artikel 6 heeft betrekking op de instelling van een nieuwe brandstofcategorie die wordt 
gedefinieerd in bijlage V. Het is beter zowel voor het milieu als voor de bevordering van 
biobrandstoffen, als één brandstofcategorie werd vastgesteld. De vervanging van bijlage III 
door bijlage V met passende etikettering wordt beschouwd als de beste manier om hiertoe te 
komen.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 75
ARTIKEL 1, PUNT 4 (B)

Artikel 6, lid 1 bis (Richtlijn 98/70/EG)

"1 bis. In afwijking van bijlage III kunnen de 
lidstaten maatregelen nemen om voor te 
schrijven dat op hun hele grondgebied of een 
specifiek deel daarvan, wanneer zich daar 
extreem koude gemiddelde 
wintertemperaturen voordoen, een hogere 
dampspanning is toegestaan dan 
gespecificeerd als de maximale 
dampspanning gedurende de zomerperiode 
overeenkomstig voetnoot 5 van bijlage III en 
voetnoot 4 van bijlage V." 

"1 bis. In afwijking van bijlage III kunnen de 
lidstaten maatregelen nemen om voor te 
schrijven dat op hun hele grondgebied of een 
specifiek deel daarvan, wanneer zich daar 
lage omgevingstemperaturen in de zomer 
voordoen, een hogere dampspanning is 
toegestaan dan gespecificeerd als de 
maximale dampspanning gedurende de 
zomerperiode overeenkomstig voetnoot 5 
van bijlage III en voetnoot 4 van bijlage V."

Or. en

Motivering

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Amendement 76
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis (Richtlijn 98/70/EG)

"Artikel 7 bis Schrappen.
Vermindering van de broeikasgasemissies

1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levenscyclus van die 
brandstoffen monitoren en daarover 
verslag uitbrengen. 
2. Per 1 januari 2011 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De 
vermindering bedraagt een extra 1% van de 
emissies in 2010 per jaar voor elk 
kalenderjaar tot en met 2020. Het in 2020 
gerapporteerde niveau van 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus per eenheid van energie mag 
niet hoger zijn dan 90% van het in 2010 
gerapporteerde niveau. 
3. De maatregelen die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de monitoring, 
rapportering en verificatie van de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus, gebaseerd op een 
nauwkeurige definitie van de elementen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
voor de berekening van deze emissies 
teneinde te voldoen aan de verplichtingen 
overeenkomstig lid 1 en lid 2 van dit artikel, 
bedoeld ter wijziging van niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn door de 
toevoeging van bepaalde elementen, 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
procedure van artikel 11, lid 2.
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Or. en

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 - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 77
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 1 (Richtlijn 98/70/EG)

1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen.

1 Per 1 januari 2015 eisen de lidstaten dat de 
leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen.

Or. pl

Motivering

De brandstofmarkt groeit nog steeds, zodat de prioriteit in de Centraal- en Oost-Europese 
landen is te zorgen voor continuïteit van de energievoorziening door de brandstofvoorziening 
veilig te stellen. Een richtlijn die niet alleen zal bijdragen tot de bescherming van het milieu, 
maar ook en vooral tot onafhankelijkheid van leveranciers uit het oosten, is daarom van 
essentieel belang. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 78
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 1 (Richtlijn 98/70/EG)

1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 
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de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen. 

de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen.
De lidstaten eisen ook dat deze leveranciers 
voor alle schakels van de productieketen 
het bewijs leveren dat aan de 
duurzaamheidscriteria is voldaan. Alle 
informatie die door de 
brandstofleveranciers wordt verstrekt, 
wordt door de Commissie gepubliceerd. 

Or. en

Motivering

Naast de broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus, brengen de 
brandstofleveranciers ook verslag uit over de Europese duurzaamheidscriteria in bijlage VI B 
en verstrekken zij het bewijs dat hieraan is voldaan. Dat aan de duurzaamheidscriteria wordt 
voldaan, is erg belangrijk, gelet op de vele potentiële negatieve neveneffecten van de 
productie van biobrandstoffen (ontbossing, sociale problemen enz.). Publicatie van de 
informatie zal bijdragen tot de naleving van de criteria en tot de betrokkenheid van de 
belanghebbenden bij het toezicht op de naleving ervan.

Amendement ingediend door  Adriana Poli Bortone en Alessandro Foglietta

Amendement 79
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 1 (Richtlijn 98/70/EG)

1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen.

1. Een jaar na de publicatie van het 
Commissieverslag van artikel 9 bis eisen de 
lidstaten dat de leveranciers van in de handel 
gebrachte brandstoffen voor het wegvervoer 
en voor niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen.

Or. en
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Motivering

Om de tijd te hebben om een mechanisme voor de rapportage over en de controle van 
broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus van brandstoffen voor het wegvervoer in 
te voeren, is het in de eerste plaats noodzakelijk een geharmoniseerde en concrete methode 
voor de daadwerkelijke berekening van deze emissies te ontwikkelen. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Amendement 80
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 1 (Richtlijn 98/70/EG)

1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus van die brandstoffen 
monitoren en daarover verslag uitbrengen. 

1. Per 1 januari 2009 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
fossiele brandstoffen voor het wegvervoer 
en voor niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies per 
energie-eenheid gedurende de hele 
levenscyclus van die brandstoffen monitoren 
en daarover verslag uitbrengen. 

Or. en

Motivering

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 81
ARTIKEL 1, PUNT 5 
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Artikel 7 bis, lid 2 (Richtlijn 98/70/EG)

2. Per 1 januari 2011 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De vermindering 
bedraagt een extra 1% van de emissies in 
2010 per jaar voor elk kalenderjaar tot en 
met 2020. Het in 2020 gerapporteerde 
niveau van broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus per eenheid van energie 
mag niet hoger zijn dan 90% van het in 2010
gerapporteerde niveau.

2. Per 1 januari 2018 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De vermindering 
bedraagt een extra 0,5% van de emissies in 
2018 per jaar voor elk kalenderjaar tot en 
met 2025. Het in 2025 gerapporteerde 
niveau van broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus per eenheid van energie 
mag niet hoger zijn dan 90% van het in 2015
gerapporteerde niveau.

Or. pl

Motivering

De brandstofmarkt groeit nog steeds, zodat de prioriteit in de Centraal- en Oost-Europese 
landen is te zorgen voor continuïteit van de energievoorziening door de brandstofvoorziening 
veilig te stellen. Een richtlijn die niet alleen zal bijdragen tot de bescherming van het milieu, 
maar ook en vooral tot onafhankelijkheid van leveranciers uit het oosten, is daarom van 
essentieel belang. 

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone en Alessandro Foglietta

Amendement 82
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 2 (Richtlijn 98/70/EG)

2. Per 1 januari 2011 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De vermindering 
bedraagt een extra 1% van de emissies in 
2010 per jaar voor elk kalenderjaar tot en 
met 2020. Het in 2020 gerapporteerde 
niveau van broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus per eenheid van energie 
mag niet hoger zijn dan 90% van het in 2010
gerapporteerde niveau.

2. Per 1 januari 2014 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De vermindering 
bedraagt een extra 1% van de emissies in 
2013 per jaar voor elk kalenderjaar tot en 
met 2023. Het in 2023 gerapporteerde 
niveau van broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus per eenheid van energie 
mag niet hoger zijn dan 90% van het in 2013
gerapporteerde niveau.
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Or. en

Motivering

Om de tijd te hebben om een mechanisme voor de rapportage over en de controle van 
broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus van brandstoffen voor het wegvervoer in 
te voeren, is het in de eerste plaats noodzakelijk een geharmoniseerde en concrete methode 
voor de daadwerkelijke berekening van deze emissies te ontwikkelen. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Amendement 83
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 2 (Richtlijn 98/70/EG)

2. Per 1 januari 2011 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
brandstoffen voor het wegvervoer en voor 
niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De vermindering 
bedraagt een extra 1% van de emissies in 
2010 per jaar voor elk kalenderjaar tot en 
met 2020. Het in 2020 gerapporteerde 
niveau van broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus per eenheid van energie 
mag niet hoger zijn dan 90% van het in 2010 
gerapporteerde niveau. 

2. Per 1 januari 2011 eisen de lidstaten dat 
de leveranciers van in de handel gebrachte 
fossiele brandstoffen voor het wegvervoer 
en voor niet voor de weg bestemde mobiele 
machines de broeikasgasemissies van hun 
brandstoffen verminderen. De vermindering 
bedraagt een extra 2% van de emissies in 
2010 voor elke twee kalenderjaren tot en 
met 2020. Het in 2020 gerapporteerde 
niveau van broeikasgasemissies gedurende 
de hele levenscyclus per eenheid van energie 
mag niet hoger zijn dan 90% van het in 2010 
gerapporteerde niveau.

Or. en

Motivering

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
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The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 84
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 bis, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

2 bis. Brandstofleveranciers zijn verplicht 
om op zijn minst de helft van de 
verminderingsinspanning buiten raffinage 
/ winning te leveren via niet-fossiele 
componenten in diesel.

Or. en

Motivering

Op de EU-brandstofmarkt heerst een dieseltekort. Al te goede naleving door niet-fossiele 
benzinemengsels zal leiden tot nog meer brandstofvervoer. Een aanzienlijke toename van de 
ethanolimport uit Zuid-Amerika met als gevolg een verdere toename van de export van 
benzine uit de EU naar Noord-Amerika of Zuidoost-Azië mag niet worden aangemoedigd. De 
wetgeving moet erop zijn gericht investeringen tot stand te brengen in vervangingsmiddelen 
voor diesel die een zo groot mogelijk potentieel voor de vermindering van 
broeikasgasemissies hebben.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 85
ARTIKEL 1, PUNT 5 

Artikel 7 ter (Richtlijn 98/70/EG)

Artikel 7 ter Schrappen.
Bijmenging van ethanol in benzine

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 
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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."

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de amendementen op de overwegingen 15 en 16 van dezelfde indiener. 

In zijn resolutie van 26 september 2006 over de thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging verzocht het Europees Parlement de Commissie de ozonvormende VOS 
(vluchtige organische stoffen) tussen 2010 en 2020 met 55% te verminderen. Een toename 
van de VOS-uitstoot, die het resultaat zou zijn, als een afwijking voor ethanol wordt 
toegestaan, strookt niet met het standpunt van het Europees Parlement en is niet 
verantwoord. Er bestaan andere manieren om biobrandstoffen met conventionele 
brandstoffen te mengen die niet tot een verhoging van de dampspanning leiden. Daarom is 
een afwijking voor ethanol niet verantwoord en moet deze worden geschrapt.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 86
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."

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, alsmede de nodige 
wijzigingen aan andere 
vluchtigheidsparameters in EN 228, 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.

Or. en
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Motivering

In Richtlijn 2003/30/EG wordt erkend dat de bestaande brandstofspecificaties een 
belemmering voor biobrandstoffen vormen. 

In Richtlijn 2003/17/EG wordt op hetzelfde probleem gewezen en wordt de Commissie 
verzocht rekening te houden met "de noodzaak van de bevordering van de invoering van 
alternatieve brandstoffen, onder meer biobrandstoffen, alsmede de noodzaak om wijzigingen 
aan te brengen in andere parameters in de brandstofspecificaties, zowel voor conventionele 
als voor alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld de wijzigingen die noodzakelijk zijn in de 
maximumvoorwaarden voor de vluchtigheid van benzine in deze richtlijn voor de toepassing 
daarvan op mengsels van bio-ethanol". 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 87
ARTIKEL 1, PUNT 5 

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

Artikel 7 ter bis
Duurzaamheidscriteria voor 

biobrandstoffen
1. Alleen de biobrandstoffen die voldoen 
aan de in bijlage VI ter opgenomen criteria 
inzake duurzame productie gedurende de 
hele levensduur, worden als bijdrage tot het 
halen van de doelstelling van artikel 7 bis 
beschouwd.
2. De lidstaten accepteren bilaterale en 
multilaterale akkoorden tussen de 
Gemeenschap en derde landen als bewijs 
dat aan de voorwaarden in bijlage VI ter is 
voldaan.
3. De lidstaten accepteren bewijs dat 
vrijwillige internationale regelingen met 
normen voor de duurzame productie van 
land- of bosbouwproducten zijn nageleefd, 
als bewijs dat aan de voorwaarden in 
bijlage VI ter is voldaan, als erkend is dat 
de regelingen in kwestie aan adequate 
normen op het gebied van 
betrouwbaarheid, transparantie en controle 
door een onafhankelijke derde voldoen. 
Een lijst van regelingen die aan deze 
criteria voldoen, zal worden gepubliceerd 
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en regelmatig bijgewerkt. 
De duurzaamheidscriteria in bijlage VI ter, 
punt 1 worden vastgesteld volgens de in 
artikel 11, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing; deze 
criteria zijn een minimumpakket dat voort 
kan worden ontwikkeld in het kader van de 
herziening van Richtlijn 2003/30/EG.

Or. en

Motivering

De productie van biomassa kan leiden tot ernstige biodiversiteits- en sociale problemen. In de 
herziene richtlijn brandstofkwaliteit wordt de productie van biomassa met een relatief laag 
broeikasgasgehalte gestimuleerd, maar daarnaast is er behoefte aan biodiversiteits- en 
sociale criteria. Het is belangrijk dat het Parlement richtsnoeren voor deze criteria 
formuleert, in plaats van dat dit wordt beslist volgens de comitologieprocedure. De criteria 
zijn een basis die kan worden uitgebreid in het kader van de herziening van de richtlijn 
biobrandstoffen die zal plaatshebben in 2008. Het is belangrijk dat er één pakket 
duurzaamheidscriteria is voor alle EU-wetgeving op dit gebied.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 88
ARTIKEL 1, PUNT 5 

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

Artikel 7 ter bis
Duurzaamheidscriteria voor brandstoffen

1. Alleen met brandstoffen en niet-fossiele 
grondstoffen die voldoen aan de criteria 
voor duurzaamheid van de productie en 
waarvoor een prestatie op het gebied van 
broeikasgassen gedurende de hele 
levensduur overeenkomstig bijlage VI ter 
kan worden aangetoond, wordt rekening 
gehouden voor het voldoen aan de 
bepalingen van artikel 7 bis.
2. De lidstaten kunnen bilaterale en 
multilaterale akkoorden tussen de 
Gemeenschap en derde landen accepteren 
als bewijs dat aan de voorwaarden in 
bijlage VI ter is voldaan, op voorwaarde 
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van controle en verificatie van deze 
akkoorden door een derde. 
3. De lidstaten kunnen bewijs dat vrijwillige 
internationale regelingen met normen voor 
de duurzame productie van land- of 
bosbouwproducten zijn nageleefd, 
accepteren als bewijs dat aan de 
desbetreffende voorwaarden in bijlage VI 
ter is voldaan, als erkend is dat de 
regelingen in kwestie aan adequate normen 
op het gebied van betrouwbaarheid, 
transparantie en controle door een 
onafhankelijke derde voldoen. Een lijst van 
regelingen die aan deze criteria voldoen, 
zal worden gepubliceerd en regelmatig 
bijgewerkt.
De duurzaamheidscriteria in bijlage VI ter 
worden vastgesteld volgens de in artikel 11, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Het Directoraat-generaal Milieu van de Commissie moet de opdracht krijgen een voorstel 
over verplichte duurzaamheidscriteria voor brandstoffen uit te werken. De productie van 
brandstoffen / grondstoffen voor transport kan leiden tot ernstige negatieve gevolgen voor de 
biodiversiteit en voor sociale aspecten. Met dit voorstel wordt efficiëntie wat het gehalte aan 
broeikasgassen betreft, gestimuleerd, maar daarnaast zijn andere ecologische en sociale 
criteria nodig. Duurzaamheidscriteria mogen niet worden overgelaten aan toekomstige 
wetgeving, deze richtlijn moet het kader bieden voor gedetailleerde criteria die moeten 
worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing door het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Andres Tarand en Anders Wijkman

Amendement 89
ARTIKEL 1, PUNT 5 

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

Artikel 7 ter bis
Biobrandstoffen die de drempel halen of 
overschrijden die overeenkomstig de in 
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bijlage VI quater opgenomen 
duurzaamheidsindex is vastgesteld, worden 
automatisch voor vrij verkeer binnen de 
gemeenschappelijke markt vrijgegeven 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
richtlijn. Vanaf 1 januari 2020 wordt de 
verkoop van biobrandstoffen die deze 
drempel niet halen of overschrijden, binnen 
de gemeenschappelijke markt verboden.

Or. en

Motivering

Duidelijkheid voor brandstofproducenten en -importeurs met betrekking tot de voorgestelde 
duurzaamheidsindex en de uitvoeringstermijnen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi en Adriana Poli 
Bortone

Amendement 90
ARTIKEL 1, PUNT 6 

Artikel 8 bis (nieuw) (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 de 
toevoeging van 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. 

Or. en

Motivering

De Commissie heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek verzocht de impact te 
beoordelen van metaalhoudende additieven op katalysatoren en emissies, dit werk is aan de 
gang. De Commissie en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek moeten voortgaan 
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met de ontwikkeling van dit testprotocol en rekening met de bestaande gegevens over 
metaalhoudende additieven houden. Als de beoordeling van de metaalhoudende additieven 
eenmaal is afgerond, heeft de Commissie een wetenschappelijke basis om, in volledig overleg 
met het Europees Parlement, volgens de medebeslissingsprocedure, te bepalen welke 
additieven eventueel een impact op de effectieve werking van verontreinigingsbeperkende 
technologie hebben.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 91
ARTIKEL 1, PUNT 7 

Artikel 2, lid 9, alinea 2, letter a) (Richtlijn 98/70/EG)

a) het gebruik van biobrandstoffen in het 
kader van deze richtlijn en het gebruik en 
de ontwikkeling van de 
motorvoertuigtechnologie, rekening 
houdend met de doelstelling om in 2020 
een penetratie van ten minste 10% 
biobrandstofgebruik in het wegvervoer te 
bereiken, als vastgelegd in de door de 
Commissie opgestelde strategische 
evaluatie van de situatie op energiegebied* 
en de doelstelling om transportbrandstoffen 
meer koolstofvrij te maken;

a) de doelstelling transportbrandstoffen 
meer koolstofvrij te maken en het gebruik 
van biobrandstoffen om deze doelstelling te 
halen. De Commissie controleert in alle 
producerende landen de negatieve gevolgen 
van de productie van biobrandstoffen voor 
het milieu, voor beschermde gebieden, 
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, en 
voor de sociale omstandigheden en de 
voedselprijzen en in geval van negatieve 
gevolgen onderneemt zij actie om deze 
negatieve gevolgen te voorkomen.

Or. en

Motivering

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.



AM\688588NL.doc 51/79 PE 396.443v01-00

NL

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone en Alessandro Foglietta + Anne 
Laperrouze + Martin Callanan

Amendement 92
ARTIKEL 1, PUNT 7 BIS (nieuw)

Artikel 9 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

7bis. Het volgende artikel 9 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 9 bis
Evaluatie

Om bij te dragen tot de doelstellingen van 
de Europese Unie inzake de vermindering 
van de 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 Europees 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 in 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 dient de 
Commissie voorstellen bij het Europees 
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Parlement en de Raad in om deze richtlijn 
te wijzigen, met inachtneming van de 
bepalingen van Richtlijn 2003/30/EG en 
daaropvolgende wetgeving.

Or. en

Motivering

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 93
ARTIKEL 1, PUNT 7 BIS (nieuw)

Artikel 9 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

7bis. Het volgende artikel 9 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 9 bis
Evaluatie

Om bij te dragen tot de doelstellingen van 
de Europese Unie inzake de vermindering 
van de broeikasgassen en tot het invoeren 
van een rapportage- en 
controlemechanisme van de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levensduur van brandstoffen voor het 
wegvervoer zal de Commissie uiterlijk op 31 
december 2010:
1. aan het Parlement en de Raad een 
verslag voorleggen over mogelijke 
reductiemechanismen. De Commissie zal 
daarbij met name overwegen: 
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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 in 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 zal de 
Commissie voorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad indienen om deze 
richtlijn te wijzigen, met inachtneming van 
de bepalingen van Richtlijn 2003/30/EG en 
daaropvolgende wetgeving.

Or. en

Motivering

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 94
ARTIKEL 1, PUNT 7 BIS (nieuw)

Artikel 9 bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)
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7bis. Het volgende artikel 9 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 9 bis
Evaluatie

Om bij te dragen tot de doelstellingen van 
de Europese Unie inzake de vermindering 
van de 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 beoordelen van de haalbaarheid van 
en het tijdschema voor de verwezenlijking 
van de streefcijfers voor de geleidelijke 
specifieke vermindering van 
broeikasgasemissies; 
2. Op basis van dit verslag dient de 
Commissie voorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad in om deze richtlijn 
te wijzigen, met inachtneming van de 
bepalingen van Richtlijn 2003/30/EG en 
daaropvolgende wetgeving.

Or. en

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 
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biobrandstoffen die in de EU beschikbaar zullen zijn en bevorderd zullen worden - kwesties 
die nog in komende wetgeving moet worden opgelost.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 95
ARTIKEL 1, PUNT 12, PUNT -1 BIS (nieuw)

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

Voetnoot 4 wordt gewijzigd door de tekst 
”arctische omstandigheden of strenge 
winters” te vervangen door 
“omstandigheden met lage 
omgevingstemperaturen in de zomer”. 

Or. en

Motivering

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 96
ARTIKEL 1, PUNT 12 

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

12. 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."
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Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 26 september 2006 over de thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging verzocht het Europees Parlement de Commissie de ozonvormende VOS 
(vluchtige organische stoffen) tussen 2010 en 2020 met 55% te verminderen. Een toename 
van de VOS-uitstoot, die het resultaat zou zijn, als een afwijking voor ethanol wordt 
toegestaan, strookt niet met het standpunt van het Europees Parlement en is niet 
verantwoord. Er bestaan andere manieren om biobrandstoffen met conventionele 
brandstoffen te mengen die niet tot een verhoging van de dampspanning leiden. Daarom is 
een afwijking voor ethanol niet verantwoord en moet deze worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 97
ARTIKEL 1, PUNT 12 

Bijlage III, voetnoot 5 (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
met de in bijlage VI vermelde waarde."

Voetnoot 5 wordt vervangen door de 
volgende tekst: "Voor lidstaten met 
arctische omstandigheden of strenge 
winters bedraagt de 
maximumdampspanning niet meer dan 
66,0 kPa. Wanneer brandstoffen ethanol 
bevatten, mag de maximum toegestane
dampspanning in de zomerperiode 56 kPa
bedragen vermeerderd met 4 kPa (zie bijlage 
VI), als aan de voorwaarde van een 
minimumethanolgehalte van 3%v/v is 
voldaan."

Or. en

Motivering

De bijmenging van ethanol kan resulteren in een hogere dampspanning. Het is belangrijk 
ervoor te zorgen dat deze wetgeving niet resulteert in een verhoging van de toegestane 
maximumdampspanning.

De voorgestelde afwijking zou leiden tot een toename van de dampspanning tot 68 kPa, 
waardoor de luchtkwaliteit zou verslechteren als gevolg van meer VOS-emissies. Daarom 
moet de algemene maximumdampspanning worden verlaagd tot 56 kPa. Daarnaast kan een 
afwijking met een maximum van 4 kPa worden toegestaan. Op deze manier zal de 
maximumdampspanning zelfs met de afwijking niet hoger liggen dan 60 kPa en zal de 
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luchtvervuiling niet toenemen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 98
ARTIKEL 1, PUNT 12 

Bijlage III, voetnoot 5 (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 met de in 
bijlage VI vermelde waarde."

Voetnoot 5 wordt gewijzigd door toevoeging 
van de volgende tekst: "Wanneer 
brandstoffen ethanol bevatten, mag de 
maximale dampspanning in de zomerperiode 
56 kPa bedragen vermeerderd met de in 
bijlage VI vermelde waarde en vanaf 1 
januari 2013 52 kPa vermeerderd met de in 
bijlage VI vermelde waarde."

Or. fr

Motivering

Om een beperking van de uitstoot van VOS mogelijk te maken, moeten de maximumniveaus 
van de standaarddampspanning van brandstoffen worden verlaagd. Deze verlaging moet 
worden ingevoerd in twee fasen, om de economische spelers in staat te stellen zich aan de 
nieuwe norm aan te passen.

Zo zal de dampspanning met de voorgestelde vermeerdering tot in 2012 maximum 64 kPa 
bedragen en vanaf 1 januari 2013 maximum 60 kPa, zodat de verslechtering van de 
luchtkwaliteit door een hogere VOS-uitstoot kan worden voorkomen.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 99
ARTIKEL 1, PUNT 12 

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

Voetnoot 5 wordt gewijzigd door de tekst 
”arctische omstandigheden of strenge 
winters” te vervangen door 
“omstandigheden met lage 
omgevingstemperaturen in de zomer”

Or. en
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Motivering

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 100
ARTIKEL 1, PUNT 12, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Bijlage III, voetnoot 7 ter (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

De volgende voetnoot 7 bis wordt 
ingevoegd:

(7 bis) Overeenkomstig artikel 1, lid 2 wordt 
deze grenswaarde van kracht op de dag van 
de publicatie van de door het Europees 
Comité voor normalisatie (European 
Committee for Standardisation, CEN) 
ontwikkelde norm.

Or. en

Motivering

Het behoud van de door het Europees Comité voor normalisatie ontwikkelde E228-norm voor 
benzine houdt aanzienlijke voordelen in voor EU-consumenten en -bedrijven en voor de auto-
industrie, doordat er geen verwarring komt aan de pomp, de continuïteit van de voorziening 
is gegarandeerd, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en ervoor wordt gezorgd dat 
voertuigen brandstof kunnen krijgen volgens dezelfde norm, waar zij ook zijn in de EU. De 
bestaande plafonds moeten worden verhoogd volgens de vereisten/verenigbaarheden van de 
voertuigen, in plaats van een wildgroei van bijkomende specificaties toe te staan. De 
voorgestelde bijkomende benzinecategorie moet worden geschrapt en de nodige wijzigingen 
aangebracht in de bestaande benzinespecificatie.
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Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 101
ARTIKEL 1, PUNT 12, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Bijlage III, voetnoot 7 ter (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

De volgende voetnoot 7 bis wordt 
ingevoegd:
(7 ter) Overeenkomstig artikel 1, lid 2 
worden deze grenswaarden van kracht op 
de dag van de publicatie van de door het 
Europees Comité voor normalisatie 
(European Committee for Standardisation, 
CEN) ontwikkelde norm. 

Or. en

Motivering

Het behoud van de door het Europees Comité voor normalisatie ontwikkelde E228-norm voor 
benzine houdt aanzienlijke voordelen in voor EU-consumenten en -bedrijven en voor de auto-
industrie, doordat er geen verwarring komt aan de pomp, de continuïteit van de voorziening 
is gegarandeerd, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en ervoor wordt gezorgd dat 
voertuigen brandstof kunnen krijgen volgens dezelfde norm, waar zij ook zijn in de EU. De 
bestaande plafonds moeten worden verhoogd volgens de vereisten/verenigbaarheden van de 
voertuigen, in plaats van een wildgroei van bijkomende specificaties toe te staan. De 
voorgestelde bijkomende benzinecategorie moet worden geschrapt en de nodige wijzigingen 
aangebracht in de bestaande benzinespecificatie.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 102
ARTIKEL 1, PUNT 13 (A)

Bijlage IV, tabel (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 "3".

Or. en
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Motivering

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen brengen de luchtkwaliteit ernstige schade toe, 
doordat zij partikels en stikstofoxiden afgeven in de lucht. PAK's zijn kankerverwekkend en 
veroorzaken ernstige gezondheidsproblemen. Zweden heeft sinds 1991 dieselbrandstof 
milieuklasse 1 (EC 1) die minder dan 1% PAK's bevat. Hieruit blijkt dat het mogelijk en 
haalbaar is om de PAK's veel verder terug te dringen. Aangezien het gemiddelde in de EU 
momenteel tussen 3-4% bedraagt, is een maximumpeil van 3% evenwel een goed 
uitgangspunt voor de aanpassing van de leveranciers.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Amendement 103
ARTIKEL 1, PUNT 13 BIS (nieuw)

Bijlage IV bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

13bis. De volgende bijlage IV wordt ingevoegd:

Standaardspecificaties voor gasoliën bestemd voor gebruik in binnenschepen 
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parameter Eenheid Grenswaarde

Cetaangetal Min. 51,0
Cetaanindex Min. 46,0
Dichtheid bij 15°C kg/m3 845 
Polyaromatische 
koolwaterstoffen

% (m/m) Max. 8

Zwavelgehalte mg/kg Max. 10,0
Vlampunt °C Boven 55
Koolstofresidu (op 10 % 
distillatieresidu)

% (m/m) Max. 0,30

Asgehalte % (m/m) Max. 0,01
Watergehalte mg/kg Max. 200
Deeltjes mg/kg Max. 24
Koperstripcorrosie (3 uur 
bij 50°C)

graad Klasse 1

Oxidatiebestendigheid g/m³ Max. 25
Smeercapaciteit (diameter 
slijtvlak 1,4) bij 60°C

μm Max. 460

Viscositeit bij 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Distillatie
% (V/V) teruggewonnen 
bij 250°C
% (V/V) teruggewonnen 

% (V/V)
% (V/V)
°C

<65 
Min. 85
Max. 360
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bij 350°C
95% teruggewonnen bij
Troebelingspunt
Zomer
Winter

°C Max. 0
Max. -15

Temperatuurgrens voor 
de filtreerbaarheid (Cold 
Filter Plugging Point, 
CFPP)
Zomer
Winter

°C Max. -11
Max. -24

Voorkomen duidelijk
Methylvetzuurgehalte 
(Fatty Acid Methyl 
Esther, FAME) *

% (V/V) Max. 5

* Een hoger FAME-gehalte laat het 
brandstofverbruik toenemen en maakt bijkomende 
onderhoudsdiscipline nodig (om te voorkomen dat 
het brandstofsysteem onklaar geraakt, dat zich 
afzettingen vormen en dat corrosie optreedt). Het 
kan ook problemen veroorzaken voor 
verwarmingssystemen aan boord (veiligheid).

Or. en

Motivering

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.
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Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 104
BIJLAGE

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

Type: Benzine met hoog 
biobrandstofgehalte

Type: Benzine met hoog zuurstofgehalte

Or. en

Motivering

Bijlage V bevat bepalingen die van toepassing zijn op benzine met maximum 10 vol% ethanol. 
Het is misleidend deze benzine "benzine met hoog biobrandstofgehalte" te noemen. De 
consument wordt er door de term "biobrandstof" toe gebracht te denken dat deze brandstof 
milieuvriendelijk is. De technisch juiste benaming voor de kwaliteit met 5-10 vol% ethanol is 
"benzine met hoog zuurstofgehalte". 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 105
BIJLAGE

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

Type: Benzine met hoog
biobrandstofgehalte

Type: Benzine met biobrandstoffen

Or. en

Motivering

Bijlage V bevat bepalingen die van toepassing zijn op benzine met minimum 5 vol% 
biobrandstoffen. Het is misleidend benzine met dit biobrandstofgehalte "benzine met hoog 
biobrandstofgehalte" te noemen. Deze term moet voorbehouden zijn voor benzine met 
aanzienlijk meer biobrandstoffen; de term "benzine met biobrandstoffen" is passender.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 106
BIJLAGE

Bijlage V, tabel, rij 6 (grenswaarden) (Richtlijn 98/70/EG)

Zuurstofgehalte Zuurstofgehalte
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- 2,7 v/v% min (5bis)

(5 bis) De minimumvereiste komt te 
vervallen ingeval de categorie "benzine" 
van de markt wordt gehaald.

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen de brandstofcategorie met een hoog zuurstofgehalte en gewone 
benzine is nodig, doordat oudere voertuigen geen brandstof met een hoger ethanolgehalte 
dan 5 vol% verdragen.
 Als de categorie gewone benzine in de toekomst van de markt wordt gehaald, moet ook de 
minimumvereiste komen te vervallen. 

Amendement ingediend door Gintaras Didžiokas

Amendement 107
BIJLAGE

Bijlage V, tabel, rij 6 (grenswaarden) (Richtlijn 98/70/EG)

Zuurstofgehalte %m/m 3,7 Zuurstofgehalte %m/m 4,0

Or. en

Motivering

De grenswaarde voor het zuurstofgehalte moet hoog genoeg liggen om ervoor te zorgen dat 
10 vol% ethanol kan worden bijgemengd bij alle benzines binnen het scala van toegestane 
dichtheden. 10% ethanol zal met de voorgestelde zuurstofgrenswaarde van 3,7%m/m niet 
kunnen, als de basisbenzine waar de ethanol wordt bijgevoegd, een dichtheid heeft tussen 
720-747 kg/m3. Langer dan een decennium heeft de regering van de Verenigde Staten een 
totaal zuurstofgehalte toegestaan van maximum 4,0%m/m voor E10-benzine (10% ethanol). 
Dit is hoog genoeg om ervoor te zorgen dat 10% ethanol kan worden bijgemengd bij het 
volledige scala van toegestane dichtheid voor benzine.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 108
BIJLAGE

Bijlage V, tabel, rij 7 (grenswaarden) (Richtlijn 98/70/EG)
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- ethanol (er moeten eventueel stabilisatoren 
worden toegevoegd)
%v/v 10

- ethanol (er moeten eventueel stabilisatoren 
worden toegevoegd)
%v/v 5-10

Or. en

Motivering

Het is beter dat er één categorie benzine is met 0-5vol% ethanol en een tweede categorie 
benzine met 5-10 vol% ethanol.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 109
BIJLAGE

Bijlage V, voetnoot 3 (Richtlijn 98/70/EG)

(3) De zomerperiode begint uiterlijk op 1 
mei en eindigt niet voor 30 september. Voor 
lidstaten met arctische omstandigheden of 
strenge winters begint de zomerperiode 
uiterlijk op 1 juni en eindigt zij niet voor 31 
augustus.

(3) De zomerperiode begint uiterlijk op 1 
mei en eindigt niet voor 30 september. Voor 
lidstaten met lage zomertemperaturen 
begint de zomerperiode uiterlijk op 1 juni en 
eindigt zij niet voor 31 augustus.

Or. en

Motivering

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 110
BIJLAGE

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

(4) Voor lidstaten met arctische 
omstandigheden of strenge winters bedraagt 

(4) Voor lidstaten met arctische 
omstandigheden of strenge winters bedraagt 
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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.

de dampspanning gedurende de 
zomerperiode maximaal 70,0 kPa. 

Or. en

Motivering

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 111
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 lage 
zomertemperaturen bedraagt de 
dampspanning gedurende de zomerperiode 
maximaal 70,0 kPa. Wanneer brandstoffen 
ethanol bevatten, mag de maximale 
dampspanning in de zomerperiode het 
passende maximum voor de 
zomerdampspanning van 60 kPa of 70kPa 
bedragen vermeerderd met de in bijlage VI 
vermelde waarde.

Or. en
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Motivering

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 112
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. Wanneer 
brandstoffen ethanol bevatten, mag de 
maximale dampspanning in de zomerperiode 
56 kPa bedragen vermeerderd met de in 
bijlage VI vermelde waarde en vanaf 1 
januari 2013 52 kPa vermeerderd met de in 
bijlage VI vermelde waarde.

Or. fr

Motivering

Met de voorgestelde vermeerdering zal de dampspanning tot in 2012 maximum 64 kPa 
bedragen en maximum 60 kPa vanaf 1 januari 2013, zodat de verslechtering van de 
luchtkwaliteit door meer VOS-emissies kan worden voorkomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 113
BIJLAGE

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

(4) Voor lidstaten met arctische 
omstandigheden of strenge winters bedraagt 

(4) Voor lidstaten met arctische 
omstandigheden of strenge winters bedraagt 
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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.

de dampspanning gedurende de 
zomerperiode maximaal 66,0 kPa. Wanneer 
brandstoffen ethanol bevatten, mag de 
maximale dampspanning in de zomerperiode 
56 kPa bedragen vermeerderd met de in 
bijlage VI vermelde waarde.

Or. en

Motivering

De bijmenging van ethanol kan resulteren in een hogere dampspanning. Het is belangrijk 
ervoor te zorgen dat deze wetgeving niet resulteert in een verhoging van de toegestane 
maximumdampspanning. Om deze reden en aansluitend bij de maximumdampspanning in de 
zomerperiode moet de maximumdampspanning bij arctische omstandigheden of strenge 
winters worden verlaagd van 70 kPa tot 66 kPa.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 114
BIJLAGE

Bijlage VI (Richtlijn 98/70/EG)

TOEGESTANE AFWIJKING VOOR DE 
DAMPSPANNING VAN BENZINE 

WAARIN ETHANOL IS BIJGEMENGD

Schrappen.

Ethanolgehalte 
(vol %)

Toegestane 
afwijking van de 
maximale 
dampspanning 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
De toegestane afwijking van de maximale 
dampspanning voor benzine met een 
ethanolgehalte dat tussen de hierboven 
gegeven waarden ligt, wordt bepaald aan 
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de hand van een lineaire extrapolatie 
tussen het ethanolgehalte dat onmiddellijk 
boven en onmiddellijk onder de 
tussenliggende waarde ligt."

Or. en

Motivering

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 115
BIJLAGE

Bijlage VI (Richtlijn 98/70/EG)

TOEGESTANE AFWIJKING VOOR DE 
DAMPSPANNING VAN BENZINE 

WAARIN ETHANOL IS BIJGEMENGD

TOEGESTANE AFWIJKING VOOR DE 
DAMPSPANNING VAN BENZINE 

WAARIN ETHANOL IS BIJGEMENGD

Ethanolgehalte 
(vol %)

Toegestane 
afwijking van de 
maximale 
dampspanning 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82

Een afwijking van 4 kPa zal alleen 
worden toegestaan, als op zijn minst 3 
%v/v ethanol is bijgemengd.
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10 7.76
De toegestane afwijking van de maximale 
dampspanning voor benzine met een 
ethanolgehalte dat tussen de hierboven 
gegeven waarden ligt, wordt bepaald aan 
de hand van een lineaire extrapolatie 
tussen het ethanolgehalte dat onmiddellijk 
boven en onmiddellijk onder de 
tussenliggende waarde ligt."

Or. en

Motivering

De voorgestelde afwijking voor ethanol zou leiden tot een toename van de dampspanning tot 
68 kPa en zou de luchtkwaliteit verslechteren, als gevolg van meer VOS-emissies. Om een 
verslechtering van de luchtkwaliteit te voorkomen moet de totale maximumdampspanning 
bijgevolg tot 56 kPa worden verlaagd. Bovendien kan een afwijking met een maximum van 4 
kPa worden toegestaan, als op zijn minst 3 %v/v ethanol is bijgemengd. Op deze manier zal 
de maximumdampspanning zelfs met de afwijking niet hoger liggen dan 60 kPa en zal de 
luchtvervuiling niet toenemen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 116
BIJLAGE

Bijlage VI (Richtlijn 98/70/EG)

TOEGESTANE AFWIJKING VOOR 
DE DAMPSPANNING VAN BENZINE 

WAARIN ETHANOL IS 
BIJGEMENGD

TOEGESTANE AFWIJKING VOOR 
DE DAMPSPANNING VAN BENZINE 
WAARIN BIOBRANDSTOFFEN ZIJN

BIJGEMENGD
Ethanolgehalte 
(Vol%)

Toegestane 
afwijking van de 
maximale 
dampspanning 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
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6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
De toegestane afwijking van de maximale 
dampspanning voor benzine met een 
ethanolgehalte dat tussen de hierboven 
gegeven waarden ligt, wordt bepaald aan 
de hand van een lineaire extrapolatie 
tussen het ethanolgehalte dat onmiddellijk 
boven en onmiddellijk onder de 
tussenliggende waarde ligt."

Een afwijking van 8 kPa is alleen 
toegestaan, als tussen 3 en 10 % 
biobrandstoffen zijn bijgemengd.

Or. de

Motivering

De voorgestelde afwijkingen zijn niet controleerbaar. Om de bijmenging van ethanol en 
andere biobrandstoffen mogelijk te maken moet de grootste afwijking die in de praktijk 
voorkomt, als richtwaarde worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Umberto Guidoni

Amendement 117
BIJLAGE

Bijlage VI bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

BIJLAGE VI BIS 
METHODE OM DE 
BROEIKASGASEMISSIES 
GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR 
VAN BRANDSTOFFEN TE METEN
1. Bij de rapportage over de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levensduur van alle brandstoffen wordt 
rekening gehouden met de volgende 
elementen:
a) winning/productie van de grondstoffen, 
inclusief:
- de manier waarop de winning heeft 
plaatsgehad, gemeten of geraamd per 
winplaats;
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- de energie die bij de winning is gebruikt, 
inclusief voor affakkelen, door lekken en 
door andere vormen van procesgebonden 
energieverbruik;
- de impact van rechtstreekse en 
onrechtstreekse veranderingen in het 
bodemgebruik (inclusief de verplaatsing 
van landbouwactiviteit); 
- de hoeveelheid energie die is gebruikt bij 
de productie en het gebruik van 
agrochemische stoffen per energie-
eenheid;
- de impact op bodemkoolstof en emissies 
als gevolg van landbouwpraktijken, met 
name het gebruik van stikstofmest; 
- de impact van nevenproducten;
- het gebruik van brandstof voor 
productieapparaten per eenheid;
b) vervoer en distributie, inclusief:
- het vervoer van de winplaats naar de 
eerste raffinage-/transferlocatie op basis 
van het gemiddelde CO2-equivalent per 
energie-eenheid;
- het aantal vervoerskilometers van de 
winplaats naar de raffinage-
/transferlocatie;
- het aantal vervoerskilometers van de 
raffinage-/transferlocatie naar het 
verkooppunt op basis van het gemiddelde 
CO2-equivalent per energie-eenheid;
c) conversie/raffinage, inclusief:
- de hoeveelheid energie die is gebruikt bij 
het conversie-/raffinageproces per energie-
eenheid;
- de hoeveelheid CO2-equivalent die is 
uitgestoten per energie-eenheid;
d) eindproduct:
- het koolstofgehalte per energie-eenheid.
2. De Commissie ontwikkelt indien 
wenselijk standaardwaarden per 
winningsplaats, of per niet-fossiele 
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brandstofcomponent, voor specifieke 
onderdelen van de put-tot-pomp-
beoordeling. Bij deze standaardwaarden 
worden de besparingen met betrekking tot 
de broeikasgasemissies behoudend 
geraamd en wordt als basis de 
procesgebonden emissies genomen, die 
aanzienlijk hoger liggen dan de gemiddelde 
emissies. De brandstofleveranciers mogen 
een gunstigere emissiecoëfficiënt eisen, als 
zij kunnen bewijzen dat hun product in 
vergelijking met de standaardwaarde een 
lagere broeikasgasprestatie heeft.

Or. en

Motivering

De basisvereisten voor brandstoffen moeten worden bepaald bij de duurzaamheidscriteria, 
terwijl deze bijlage alleen betrekking mag hebben op criteria voor de meting van 
broeikasgassen. Mogelijke standaardwaarden moeten een behoudend karakter hebben en 
overeenkomen met aanzienlijk slechtere broeikasgasprestaties voor alle brandstoffen en fasen 
dan gemiddeld, om een stimulans te zijn voor de brandstofleveranciers om te kiezen voor een 
"opt-in" en de nodige informatie te bieden voor de toepassing van een gunstigere coëfficiënt. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 118
BIJLAGE

Bijlage VI bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

BIJLAGE VI BIS
METHODE OM DE 
BROEIKASGASEMISSIES 
GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR 
VAN ALLE FOSSIELE 
BRANDSTOFFEN TE METEN
1. Bij de rapportage over de 
broeikasgasemissies gedurende de hele 
levensduur van alle fossiele brandstoffen 
wordt rekening gehouden met de volgende 
elementen:
a) winning/productie van de grondstoffen, 
inclusief:
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- de manier waarop de winning heeft 
plaatsgehad, gemeten of geraamd per 
winplaats;
- een raming van de hoeveelheid energie 
die is gebruikt bij de winning, inclusief het 
affakkelen, lekken en andere vormen van 
procesgebonden energieverbruik;
- de impact van veranderingen in 
landgebruik, inclusief de verplaatsing van 
landbouwactiviteit;
- de hoeveelheid energie die is gebruikt bij 
de productie en het gebruik van 
agrochemische stoffen per energie-
eenheid;
- de impact van nevenproducten;
- het gebruik van brandstof voor 
productieapparaten per eenheid;
b) vervoer en distributie, inclusief:
- het vervoer van de winplaats naar de 
eerste raffinage-/transferlocatie op basis 
van het gemiddelde CO2-equivalent per 
energie-eenheid;
- het aantal vervoerskilometers van de 
winplaats naar de raffinage-
/transferlocatie;
- het aantal vervoerskilometers van de 
raffinage-/transferlocatie naar het 
verkooppunt op basis van het gemiddelde 
CO2-equivalent per energie-eenheid;
c) conversie/raffinage, inclusief:
- de hoeveelheid energie die is gebruikt bij 
het conversie-/raffinageproces per energie-
eenheid;
- de hoeveelheid CO2-equivalent die is 
uitgestoten per energie-eenheid;
d) eindproduct:
- het koolstofgehalte per energie-eenheid.
2. Vóór 1 januari 2011 worden 
basisnormen voor brandstof geformuleerd 
op basis van de broeikasgasemissies 
gedurende de hele levensduur die 
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overeenkomstig lid 1 van deze bijlage zijn 
gemeten. De normen zijn de meetresultaten 
van de brandstofleverancier met de beste 
totaalprestatie of het gemiddelde van de 
beste drie leveranciers. Indien wenselijk 
kan een onderscheid tussen lichte en zware 
conventionele ruwe olie worden gemaakt.
3. Vanaf 1 januari 2011 kan de reductie 
van het CO2-equivalent overeenkomstig 
artikel 7 bis, lid 2 worden gebaseerd op 
standaardwaarden per winplaats of een 
vast gehalte CO2-equivalent voor de hele 
levenscyclus. De brandstofleveranciers 
mogen in gunstige zin van deze waarde 
afwijken, als zij kunnen bewijzen dat hun 
product in vergelijking met de 
standaardwaarde een lagere 
broeikasgasprestatie heeft.

Or. en

Motivering

De broeikasgasemissies van biobrandstoffen zullen en moeten worden aangepakt in de 
richtlijn hernieuwbare energie, aangezien deze richtlijn betrekking heeft op fossiele 
brandstoffen. De Commissie zal in december een voorstel indienen voor een richtlijn 
hernieuwbare energie, waarin ook een instrument zal zijn opgenomen voor de berekening van 
de prestaties van biobrandstoffen op het gebied van broeikasgassen op basis van een analyse 
van de hele levensduur. Als twee richtlijnen betrekking hebben op duurzaamheidscriteria, 
leidt dit tot juridische verwarring.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 119
BIJLAGE

Bijlage VI ter (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

BIJLAGE VI TER
DUURZAAMHEIDSCRITERIA VOOR 
BRANDSTOFFEN
De duurzaamheidscriteria zullen gebaseerd 
zijn op een systeem waarbij 
brandstofgrondstoffen traceerbaar zijn tot 
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de bron ervan en alle bedrijven in de keten 
van de productie van duurzame biomassa 
gecertificeerd zijn.
De criteria omvatten onder andere:
- er is geen significante negatieve impact op 
de biodiversiteit, met name vindt geen 
productie of winning van grondstoffen 
plaats in de nabijheid van waardevolle 
natuur- of door de overheid beschermde 
gebieden, tenzij het gaat om afvalstromen 
of houtresten;
- er is geen ontbossing of nettoverlies van 
andere koolstofreservoirs (zoals waterrijke 
gebieden en blijvend grasland), boven- of 
ondergronds, als gevolg van de productie 
van brandstofgrondstoffen;
- internationale conventies en 
verordeningen worden nageleefd, met 
name de IAO-normen op dit gebied en de 
VN-conventies inzake de bescherming van 
inheemse volkeren; 
- er is geen significant negatief effect op de 
waterhuishouding;
- de lucht-, water- en bodemkwaliteit 
ondergaat geen negatieve gevolgen door de 
winning of door de productie van 
brandstofgrondstoffen; 
- periodieke verslaglegging over de sociale 
gevolgen van de productie van 
biogrondstoffen is verplicht, met name wat 
de voedselprijzen betreft, om aan te tonen 
dat er geen negatieve effecten zijn, onder 
andere op het gebied van voedselveiligheid;
- er is een verklaring van instemming van 
een vertegenwoordiging van de lokale 
gemeenschappen/bevolking; 
- de bevolking heeft toegang tot informatie 
en wordt bij de zaak betrokken; 
- periodieke verslaglegging is verplicht om 
zeker te zijn dat er geen significante 
negatieve impact is door onrechtstreekse 
veranderingen in het bodemgebruik of 
verplaatsing van landbouwactiviteiten;
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- er is minimum 60% rechtstreekse 
vermindering van de broeikasgasemissies 
van niet-fossiele brandstoffen uit biomassa 
in vergelijking met fossiele brandstof;

Or. en

Motivering

Alle brandstoffen die op de EU-markt worden verkocht, moeten aan de duurzaamheidscriteria 
voldoen . Brandstoffen uit biomassa zijn naar verwachting een significante methode om aan 
de voorschriften van deze wetgeving te voldoen, maar er wordt extra voor worden gezorgd 
dat er geen perverse milieu- of klimaateffecten worden gecreëerd. De genoemde criteria 
moeten garanderen dat er geen significante negatieve impact op onder andere de 
biodiversiteit, de waterhuishouding, de lucht-, water- en bodemkwaliteit of de 
voedselveiligheid is. 

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 120
BIJLAGE

Bijlage VI ter (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

BIJLAGE VI TER
DUURZAAMHEIDSCRITERIA VOOR 
BRANDSTOFFEN
De duurzaamheidscriteria zullen gebaseerd 
zijn op een systeem waarbij 
brandstofgrondstoffen traceerbaar zijn tot 
de bron ervan en alle bedrijven in de keten 
van de productie van duurzame biomassa 
gecertificeerd zijn.
De criteria omvatten onder andere:
- er is geen significante negatieve impact op 
de biodiversiteit, met name vindt geen 
productie of winning van grondstoffen 
plaats in de nabijheid van waardevolle 
natuur- of door de overheid beschermde 
gebieden, tenzij het gaat om afvalstromen 
of houtresten;
- er is geen ontbossing of nettoverlies van 
andere koolstofreservoirs (zoals waterrijke 
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gebieden en blijvend grasland), boven- of 
ondergronds, als gevolg van de productie 
van brandstofgrondstoffen;
- internationale conventies en 
verordeningen worden nageleefd, met 
name de IAO-normen op dit gebied en de 
VN-conventies inzake de bescherming van 
inheemse volkeren; 
- er is geen significant negatief effect op de 
waterhuishouding;
- de lucht-, water- en bodemkwaliteit 
ondergaat geen negatieve gevolgen door de 
winning of door de productie van 
brandstofgrondstoffen; 
- periodieke verslaglegging over de sociale 
gevolgen van de productie van 
biogrondstoffen is verplicht, met name wat 
de voedselprijzen betreft, om aan te tonen 
dat er geen negatieve effecten zijn, onder 
andere op het gebied van voedselveiligheid;
- er is een verklaring van instemming van 
een vertegenwoordiging van de lokale 
gemeenschappen/bevolking;
- de bevolking heeft toegang tot informatie 
en wordt bij de zaak betrokken; 
- periodieke verslaglegging is verplicht om 
zeker te zijn dat er geen significante 
negatieve impact is door onrechtstreekse
veranderingen in het bodemgebruik of 
verplaatsing van landbouwactiviteiten;
- er is een aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgasemissies van niet-fossiele 
brandstoffen uit biomassa in vergelijking 
met fossiele brandstof. 

Or. en

Motivering

Alle brandstoffen die op de EU-markt worden verkocht, moeten aan de duurzaamheidscriteria 
voldoen . Brandstoffen uit biomassa zijn naar verwachting een significante methode om aan 
de voorschriften van deze wetgeving te voldoen, maar er wordt extra voor worden gezorgd 
dat er geen perverse milieu- of klimaateffecten worden gecreëerd. De genoemde criteria 



PE 396.443v01-00 78/79 AM\688588NL.doc

NL

moeten garanderen dat er geen significante negatieve impact op onder andere de 
biodiversiteit, de waterhuishouding, de lucht-, water- en bodemkwaliteit of de 
voedselveiligheid is. 

Amendement ingediend door Andres Tarand en Anders Wijkman

Amendement 121
BIJLAGE

Bijlage VI quater (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

DUURZAAMHEIDSINDEX EN -
DREMPEL VOOR DE PRODUCTIE EN 
HET GEBRUIK VAN 
BIOBRANDSTOFFEN
Aansluitend bij de bepalingen van de 
bijlagen VI bis en ter wordt elke 
biobrandstof voor elke motor of andere 
energieomzettingstechnologie (bijvoorbeeld 
brandstofcellen) beoordeeld en 
gecertificeerd overeenkomstig één 
gemeenschappelijke, wetenschappelijk 
solide duurzaamheidsindex, waarmee een 
drempel wordt vastgesteld als bedoeld in 
artikel 7 ter bis, punt 4, die overeenkomt 
met op zijn minst een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 50% en een 
toename van de energie-efficiëntie met 
100% in vergelijking met benzine van het 
type Eurosuper 95 in een standaardtype 
inwendige verbrandingsmotor; als de 
biomassa afkomstig is van gewassen die 
worden geteeld op akkerland, omvat de 
index ook een minimumopbrengst aan 
biomassa per hectare van 5 ton aardolie-
equivalent en maximuminputs aan 
chemicaliën en irrigatie per hectare.
De methodologie en de exacte formulering 
van de duurzaamheidsindex worden 
vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

Het helpt, als het Europees Parlement richtsnoeren biedt met betrekking tot de methodologie, 
vóór de besprekingen van start gaan in het kader van de comitéprocedure.
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