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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het 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
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0018)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 95 en 175, lid 1van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0061/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 2

(2) In de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
'Thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging' zijn doelstellingen 
vastgelegd voor de vermindering van de
uitstoot van verontreinigende stoffen van 
nu tot 2020. Deze doelstellingen zijn 
vastgesteld na een uitgebreide kosten-
batenanalyse. Tot de doelstellingen 
behoorden met name een vermindering van 

(2) In de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
'Thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging' zijn doelstellingen 
vastgelegd voor de vermindering van de 
uitstoot van verontreinigende stoffen van 
nu tot 2020. Deze doelstellingen zijn 
vastgesteld na een uitgebreide kosten-
batenanalyse. Tot de doelstellingen 
behoorden met name een vermindering van 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de uitstoot van SO2 met 82%, NOx met 
60%, vluchtige organische stoffen (VOS) 
met 51% en primaire PM2,5 met 59%, 
telkens ten opzichte van de uitstoot in 
2000. De gevolgen van de wijziging van 
Richtlijn 98/70/EG voor de VOS-emissies 
van tankstations moeten in toekomstige 
wetgeving worden behandeld.

de uitstoot van SO2 met 82%, NOx met 
60%, vluchtige organische stoffen (VOS) 
met 51% en primaire PM2,5 met 59%, 
telkens ten opzichte van de uitstoot in 
2000. In zijn resolutie van 26 september 
2006 over de thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging1 drong het Europees 
Parlement evenwel aan op ambitieuzere 
reductiestreefdoelen, namelijk 65% voor 
NOx-emissies, 55% voor VOS-emissies en 
61% voor primaire PM2.5. Deze ambitie 
moet zijn weerslag krijgen in deze 
richtlijn. De gevolgen van de wijziging 
van Richtlijn 98/70/EG voor de VOS-
emissies van tankstations moeten tevens in 
toekomstige wetgeving worden behandeld.
___________________________
1 PB C 306 E van 15.12.2006, blz. 176.

Motivering
Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot een ambitieuzer beleid om luchtvervuiling tegen te 
gaan. Alle wetgeving met betrekking tot luchtvervuiling moet in lijn zijn met deze ambitie.

Amendement 2
OVERWEGING 3

(3) In het raam van het Kyoto-protocol 
heeft de Gemeenschap zich verbonden tot 
streefcijfers inzake de emissie van 
broeikasgassen voor de periode 2008-2012. 
Het binnenlands vervoer is momenteel 
verantwoordelijk voor bijna 20% van deze 
emissies. De Gemeenschap beraadt zich 
over het niveau van 
broeikasgasemissiereductie dat moet 
worden nagestreefd bovenop haar Kyoto-
verbintenis. Alle sectoren zullen een 
bijdrage moeten leveren om de 
toekomstige doelstellingen te 
verwezenlijken.

(3) In het raam van het Kyoto-protocol 
heeft de Gemeenschap zich verbonden tot 
streefcijfers inzake de emissie van 
broeikasgassen voor de periode 2008-2012. 
Het binnenlands vervoer is momenteel 
verantwoordelijk voor bijna 20% van deze 
emissies. De Gemeenschap heeft zich ook 
verplicht tot een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 30% tegen 2020 
in het kader van een mondiaal akkoord en 
tot een unilaterale vermindering met 20%.
Alle sectoren zullen een bijdrage moeten 
leveren om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

Motivering
De post-2012 doelstelling van 30 dan wel 20 procent zoals voorgesteld door de Commissie 
wordt gesteund door zowel de Raad als het Parlement. Alle wetgeving met betrekking tot de 
reductie van broeikasgassen dient in lijn te zijn met deze ambitie.
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Amendement 3
OVERWEGING 6

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

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

Motivering
Het bijmengen van biobrandstoffen met een goede broeikasgasprestatie in brandstof moet 
worden bevorderd, maar er moet worden voorkomen dat dit ten koste gaat van biodiversiteit of 
leidt tot substantiële sociale nadelen in de producerende landen.

Amendement 4
OVERWEGING 15

(15) Het bijmengen van ethanol in benzine 
veroorzaakt een niet-lineaire verandering 
van de dampspanning van het resulterende 
brandstofmengsel. Om te waarborgen dat 
de dampspanning van de benzine die 
resulteert uit het vermengen van twee 
wettelijk toegelaten benzine-
ethanolmengsels beneden de wettelijke 
dampspanningsgrenswaarde blijft, is het 
noodzakelijk de toegestane afwijking voor 
de dampspanning van dergelijke mengsels 

(15) Het bijmengen van ethanol in benzine 
veroorzaakt een niet-lineaire verandering 
van de dampspanning van het resulterende 
brandstofmengsel. Om te waarborgen dat 
de toename van de dampspanning van de 
benzine die resulteert uit het bij te mengen 
percentage, niet disproportioneel hoog is, 
is het noodzakelijk een minimum bij te 
mengen percentage vast te stellen als 
voorwaarde voor het toestaan van een 
afwijking voor dergelijke mengsels.  
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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.

Motivering
Het bijmengen van ethanol kan tot een verhoogde dampspanning leiden. Het is belangrijk ervoor 
te zorgen dat deze wetgeving niet leidt tot een verhoging van de maximaal toegestane 
dampspanning.

Amendement 5
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 maximum 
dampspanningsniveaus worden verlaagd.

Motivering

Het bijmengen van ethanol kan tot een verhoogde dampspanning leiden. Het is belangrijk ervoor 
te zorgen dat de door de Commissie voorgestelde waiver niet leidt tot een verhoging van de 
huidige maximaal toegestane dampspanning.

Amendement 6
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 

(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 de door het 
Europees Parlement en de Raad 
vastgestelde richtsnoeren de methodologie 
vast te stellen voor de rapportering inzake 
de broeikasgasemissies gedurende de hele 
levenscyclus van brandstoffen voor het 
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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.

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.

Motivering
De Commissie stelt voor om de uitstoot van broeikasgassen gedurende de gehele levenscyclus 
van brandstoffen te monitoren en vervolgens terug te dringen. Het is vanuit een democratisch 
oogpunt belangrijk dat het Europees Parlement en de Raad de richting aangeven van de 
methodologie voor de monitoring in plaats van dit in het geheel over te laten aan de comitologie.

Amendement 7
OVERWEGING 22 BIS (nieuw)

(22 bis) Voor binnenschepen is nieuwe, 
schonere motortechnologie ontwikkeld. 
De motoren in kwestie kunnen alleen 
lopen op brandstof met een zeer laag 
zwavelgehalte. Het zwavelgehalte van 
brandstof voor binnenschepen zal zo 
spoedig mogelijk in één keer worden 
verlaagd.

Motivering

Moderne, schone scheepsmotoren met geavanceerde filtertechnieken om luchtvervuiling tegen te 
gaan zijn slechts compatibel met brandstoffen met een zeer laag zwavelgehalte. De Commissie 
stelt voor het zwavelgehalte in brandstoffen voor binnenvaartschepen in twee stappen te 
verminderen. Het is echter beter om de invoering van laagzwavelige brandstof te versnellen en 
de twee stappen in eens te nemen.

Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)
Artikel 1 (Richtlijn 98/70/EG)

-1. Artikel 1 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

"Artikel 1
Toepassingsgebied
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Deze richtlijn geeft ter bescherming van 
de gezondheid en het milieu technische 
specificaties van brandstoffen voor 
voertuigen met motoren met elektrische 
ontsteking,compressieontstekingsmotoren 
en andere voertuigmotortechnologie."

Motivering
Tot nu toe reguleerde de brandstofkwaliteitsrichtlijn slechts de kwaliteit van brandstoffen;, in de 
voorgestelde wijziging is daarnaast een reductieverplichting voor broeikasgasprestaties van 
brandstoffen opgenomen. Deze verplichting moeten brandstofaanbieders onder andere kunnen 
bereiken door de productie van andere brandstoffen zoals waterstof met een goede 
broeikasgasbalans. Om deze optie mogelijk te maken is het nodig de reikwijdte van de richtlijn te 
verbreden.

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

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

1 bis. Aan artikel 2, lid 1, wordt het 
volgende punt 5 bis toegevoegd:
"5 bis. "Broeikasgasprestatie": de 
hoeveelheid broeikasgassen in de 
brandstof, gemeten in CO2-equivalent, 
plus de hoeveelheid CO2-equivalent 
uitgestoten als gevolg van het winnings-
en productieproces, het vervoer, de 
distributie en de veranderingen in 
landgebruik, min de emissies in CO2-
equivalent die bij de productie van 
brandstoffen zijn uitgespaard als gevolg 
van opvang en opslag of van 
koolstofputten." 

Motivering

Brandstofaanbieders moeten de broeikasgasprestatie van brandstoffen verbeteren met 10 
procent in 2020. Het is noodzakelijk te definiëren wat dit begrip precies inhoudt.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER c)
Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 98/70/EG)

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

3. Brandstof die voldoet aan de 
specificaties van bijlage III krijgt de 
aanduiding "Benzine" in de nationale taal 
of talen.

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

van bijlage III krijgt de aanduiding 
"Benzine met laag biobrandstofgehalte" in 
de nationale taal of talen.

Motivering
Om duidelijkheid te scheppen voor de consument moet de term 'benzine met hoog 
biobrandstofgehalte' worden gereserveerd voor benzine met een werkelijk hoog percentage 
biobrandstoffen. Daarom moet benzine met 0 tot 5 procent biobrandstof "benzine" heten en 
benzine met 5 tot 10 procent biobrandstoffen "benzine met een laag biobrandstofgehalte".

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER 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, 
10 mg/kg."

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.

Motivering

De Commissie stelt voor het zwavelgehalte van niet voor de weg bestemde mobiele machines en 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines te verlagen. Over andere vervuilende stoffen zoals PAKs 
wordt echter niets voorgesteld. Het is belangrijk dat de brandstoffen voor deze voertuigen aan 
alle eisen voldoen die ook gelden voor wegvoertuigen, zoals vastgelegd in Bijlage IV.
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Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER 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 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.

Motivering
Moderne, schone scheepsmotoren met geavanceerde filtertechnieken om luchtvervuiling tegen te 
gaan zijn slechts compatibel met brandstoffen met een zeer laag zwavelgehalte. De Commissie 
stelt voor het zwavelgehalte in brandstoffen voor binnenvaartschepen in twee stappen te 
verminderen. Het is echter beter om de invoering van laagzwavelige brandstof te versnellen en 
de twee stappen in eens te nemen. De extra CO2 uitstoot die dit teweeg brengt in de raffinaderij 
wordt ruimschoots gecompenseerd door de efficiëntere motoren die minder CO2 uitstoten. Het is 
belangrijk dat de brandstoffen voor deze voertuigen aan alle eisen voldoen die ook gelden voor 
wegvoertuigen, zoals vastgelegd in Bijlage IV.

Amendement 13
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 
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. 

Motivering

Zie motivering van amendement 15. 

Amendement 14
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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 
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. 

Motivering

Zie motivering van amendement 15. 

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 7 bis, lid 3 (Richtlijn 98/70/EG)

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.

3. De maatregelen die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de monitoring, 
rapportering en verificatie van de 
broeikasgasemissies per energie-eenheid 
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 regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 11, lid 2, op basis 
van de richtsnoeren in bijlage VI bis.

Motivering

De Commissie stelt voor om de methodologie voor de meting van de broeikasgassen van put tot 
pomp te laten vaststellen volgens de comitologieprocedure. Er zijn evenwel een aantal zeer 
politieke kwesties verbonden met de vraag welke methodologie moet worden gebruikt. Daarom 
moet het Parlement een aantal richtsnoeren vaststellen waarop de comitologieprocedure wordt 
gebaseerd. Wat de broeikasgasreducties betreft, is het beter vijf stappen te nemen met telkens 
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een reductie van 2% dan tien jaarlijkse reducties te realiseren van 1%, omdat een reductie van 
2% per twee jaar gemakkelijker is uit te voeren. 

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 7 ter 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 en 
broeikasgasprestatie 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 en regelmatig bijgewerkt.
De duurzaamheidscriteria in bijlage 
VI ter worden vastgesteld volgens de in 
artikel 11, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

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. 

Amendement 17
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ARTIKEL 1, PUNT 6
Artikel 8 bis (Richtlijn 98/70/EG)

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

Gebruik van het metaalhoudende additief 
MMT in brandstof is vanaf 1 januari 2010 
verboden. De Commissie zal een geschikte 
testmethodologie voor de toevoeging van 
andere metaalhoudende additieven aan 
brandstoffen dan MMT ontwikkelen."

Motivering
In sommige lidstaten wordt MMT toegevoegd aan benzine om de slechte kwaliteit van uit 
Rusland geïmporteerde benzine te verbeteren. Het gebruik van deze en andere metaalhoudende 
toevoeging is erg schadelijk voor het milieu. MMT kan gemakkelijk worden vervangen door 
minder schadelijke stoffen, het gebruik van deze toevoeging moet daarom met ingang van 2010 
worden verboden. Wat betreft de overige metaalhoudende additieven zal de Commissie een 
geschikte testmethodologie ontwikkelen.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 9, letter c) bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

(c bis) de definitie van arctische 
omstandigheden of strenge winters, met 
als doel deze definitie zo te beperken dat 
alleen de gebieden omvat zijn waar de 
omstandigheden een hoger maximum 
dampspanningsniveau wettigen.

Motivering
Lidstaten waar arctische omstandigheden gelden of de winters streng zijn kunnen aanspraak 
maken op een hoger maximale dampspanningsniveau. De door de Commissie voorgestelde 
definitie van wat wordt verstaan onder arctische omstandigheden of strenge winters is erg ruim 
geformuleerd. Daarom moet worden gekeken of de definitie niet kan worden toegespitst op 
slechts die gebieden die echt aanspraak zouden moeten kunnen maken op de hogere maximale 
dampspanning.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 9, punt f) (Richtlijn 98/70/EG)

(f) het gebruik van metaalhoudende 
additieven in brandstoffen.

(f) het gebruik van metaalhoudende 
additieven in brandstoffen, uitgezonderd 
MMT.

Motivering
Zie toelichting amendement 20.

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 7
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Artikel 9, punt (f) bis (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

(f bis) het totale volume van de 
componenten die worden gebruikt in 
benzine of diesel, gelet op de Europese 
milieuwetgeving, inclusief de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water 
en de dochterrichtlijnen hiervan. 

Motivering
Er zijn aanwijzingen dat waterlichamen soms worden vervuild met componenten gebruikt in 
diesel of benzine zoals MTBE of ETBE of andere componenten zoals benzeen. Dit moet worden 
onderzocht in het licht van de KRW en andere EU milieuwetgeving.

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 12, ALINEA -1 (nieuw)

Bijlage III, tabel (Richtlijn 98/70/EG)

In de rij voor "Dampspanning, 
zomerperiode" wordt de waarde in de 
kolom "Maximum" vervangen door "56,0 
(5)".

Motivering

Bijlage III is van toepassing op de categorie benzine met een aandeel biobrandstoffen van 0 tot 5 
procent. Aangezien de categorie benzine met 5 tot 10 procent biobrandstoffen "benzine met een 
laag biobrandstofgehalte" wordt genoemd is het passend om de categorie van 0 tot 5 procent 
gewoon "benzine" te blijven noemen zoals in de huidige ongewijzigde Richtlijn 98/70/EG het 
geval is.

Amendement 22
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 maximum 
dampspanning niet meer dan 66,0 kPa.
Wanneer brandstoffen biobrandstoffen
bevatten, mag de maximum toegestane
dampspanning in de zomerperiode 56 kPa
bedragen vermeerderd met 4 kPa (zie 
bijlage VI), als aan de voorwaarde van 
minimum 3% bio-inhoud is voldaan."

Motivering

Bijlage III is van toepassing op de categorie benzine met een aandeel biobrandstoffen van 0 tot 5 
procent. Aangezien de categorie benzine met 5 tot 10 procent biobrandstoffen "benzine met een 
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laag biobrandstofgehalte" wordt genoemd is het passend om de categorie van 0 tot 5 procent 
gewoon "benzine" te blijven noemen zoals in de huidige ongewijzigde Richtlijn 98/70/EG het 
geval is.

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT 13, LETTER (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 "6".

Motivering

Het is wenselijk de uitstoot van de schadelijke Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAKs) zoveel mogelijk terug te dringen. De Commissie wil de maximaal toegestane PAK 
waarde terugbrengen van 11 naar 8 procent. Gemiddeld bevat brandstof in de EU echter  
ongeveer 3 procent PAKs en zijn er slechts enkele uitschieters boven de 6 procent. Het 
voorgeschreven maximumpercentage kan daarom verder worden verlaagd naar maximaal 6 
procent.

Amendement 24
ARTIKEL 1, PUNT 15 BIS (nieuw)

Bijlagen VI bis en VI ter (nieuw) (Richtlijn 98/70/EG)

15 bis. De bijlagen VI bis en VI ter 
worden toegevoegd als gepreciseerd in de 
bijlage bij deze richtlijn.

Motivering

Het is noodzakelijk om de precieze wijze waarop de broeikasgasprestaties van brandstoffen 
worden gemonitord en gereduceerd verder te definiëren. Met dit doel worden twee nieuwe 
bijlagen toegevoegd.

Amendement 25
BIJLAGE

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

Type: Benzine met hoog
biobrandstofgehalte

Type: Benzine met laag
biobrandstofgehalte

Motivering

Bijlage V bevat bepalingen die van toepassing zijn op benzine met 0 tot 10% biobrandstoffen. 
Het is misleidend om benzine met een dergelijk aandeel biobrandstoffen "benzine met een hoog 
biobrandstofgehalte" te noemen. Deze term zou gereserveerd moeten zijn voor benzine met een 
substantieel hoger aandeel biobrandstoffen. Daarnaast is het beter om een categorie van 0-5 
procent biobrandstoffen te hebben alsook een categorie van 5-10 procent. 
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Amendement 26
BIJLAGE

Bijlage V, tabel, rij 3, kolom 4 (Richtlijn 98/70/EG)

Dampspanning, zomerperiode Dampspanning, zomerperiode 

60,0 (4) 56,0 (4)

Motivering

Zie motivering van amendement 25. 

Amendement 27
BIJLAGE

Bijlage V, tabel, rij 7, streepje 2 (Richtlijn 98/70/EG)

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

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

Motivering

Zie motivering van amendement 25.

Amendement 28
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 66,0 kPa. 
Wanneer brandstoffen ethanol bevatten, 
mag de maximale dampspanning in de 
zomerperiode 60 kPa bedragen 
vermeerderd met de in bijlage VI vermelde 
waarde.

Motivering

Zie motivering van amendement 25.

Amendement 29
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 
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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 
de hand van een lineaire extrapolatie 
tussen het ethanolgehalte dat onmiddellijk 
boven en onmiddellijk onder de 
tussenliggende waarde ligt."

Een afwijking van 4 kPa wordt alleen 
toegestaan, als tussen 3% en 10% 
biobrandstoffen zijn bijgemengd.

Motivering
De voorgestelde afwijking zou leiden tot een toename van de dampspanning tot 68 kPa en zou de 
luchtkwaliteit verslechteren als gevolg van meer VOS-emissies. De bijmenging van ethanol of 
andere biobrandstoffen kan evenwel een belangrijk instrument zijn voor leveranciers om de 
broeikasgasprestaties van hun brandstof te verbeteren. Om de luchtkwaliteit niet te verslechteren 
moet de totale maximum dampspanning bijgevolg verlaagd worden tot 56 kPa. Daarnaast kan 
een afwijking met een maximum van 4 kPa worden toegestaan. Op deze manier zal de maximum 
dampspanning zelfs met de afwijking niet hoger liggen dan 60 kPa en zal de luchtvervuiling niet 
toenemen.

Amendement 30
BIJLAGE

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

BIJLAGE VI BIS
METHODE OM DE 
BROEIKASGASEMISSIES 
GEDURENDE DE HELE 
LEVENSDUUR VAN ALLE 
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 
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grondstoffen, inclusief:
- 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 
overeenkomstig lid 1 van deze bijlage zijn 
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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. 

Motivering
Deze bijlage omvat methodologische richtsnoeren voor de meting van de CO2 van alle 
brandstoffen (inclusief fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, waterstof). Als de leveranciers hun 
streefdoel voor koolstofreductie waarin artikel 7 voorziet, kunnen halen door gebruik van nieuwe 
brandstoffen als waterstof, zou dit tot een grote toename van de investeringen in nieuwe 
voertuigtechnologie leiden. 
De methodologie bestaat uit drie delen: in het eerste wordt het toezichtsproces van de 
broeikasgasemissies in de hele keten beschreven. In het tweede worden de basisnormen voor de 
reductie van de broeikasgasemissies bepaald. In het laatste wordt de reductiefase beschreven en 
de mogelijkheid ingevoerd standaardwaarden te gebruiken.

Amendement 31
BIJLAGE

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

BIJLAGE VI TER
DUURZAAMHEIDSCRITERIA VOOR 
DE PRODUCTIE VAN 
BIOBRANDSTOFFEN
Biodiversiteit
De biodiversiteitscriteria zullen gebaseerd 
zijn op een systeem waarbij biomassa op 
zijn minst gedeeltelijk traceerbaar is tot de 
herkomst ervan, gecertificeerde biomassa 
mag worden vermengd met niet-
gecertificeerde biomassa en alle bedrijven 
in de productieketen voor duurzame 
biomassa zijn gecertificeerd. Met dit 
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systeem moet worden gegarandeerd dat:
- er geen biomassa wordt geproduceerd in 
de nabijheid van waardevolle natuur- of 
door de overheid beschermde gebieden, 
tenzij het gaat om afvalstromen of 
houtresten;
- er geen ontbossing plaatsheeft door de 
productie van biomassa;
- de internationale conventies en 
regelingen worden nageleefd;
- er geen watertekort ontstaat door de 
productie van biobrandstoffen.
Sociale criteria
De sociale criteria voor de productie van 
biobrandstoffen zullen de volgende 
elementen omvatten:
- een verplichting tot verslaglegging over 
de sociale gevolgen van de productie van 
biogrondstof, met name voor de 
voedselprijzen;
- een verklaring van instemming van een 
vertegenwoordiging van de lokale 
gemeenschappen/bevolking.

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 zijn biodiversiteits- en sociale criteria nodig.
Met het voorgestelde controlesysteem wordt voorzien in een effectieve controle van de herkomst 
van de biomassa, om ervoor te zorgen dat geen biodiversiteit verloren gaat, maar met het 
voorgestelde systeem is ook toepassing op grote schaal mogelijk. De sociale criteria moeten 
gebaseerd zijn op goede informatie en instemming op lokaal niveau.
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TOELICHTING

De herziening van de richtlijn brandstof kwaliteit heeft een dubbele doelstelling. Allereerst de 
verbetering van de luchtkwaliteit door de uitstoot van onder andere zwavel en PAK's te 
verminderen. Een tweede doel is een bijdrage aan strijd tegen de klimaatverandering door 
reductie van broeikasgassen die verbonden zijn met transportbrandstoffen. Deze tweede 
doelstelling is een opmerkelijke politiek besluit. De uitstoot van broeikasgassen moet eerst 
gemeten worden tijdens de volledige levenscyclus: de winning en productiefase, het transport en 
de distributie en het uiteindelijke gebruik. De volgende stap is de vermindering van de uitstoot.
Het is de eerste keer dat aan een concreet product (brandstof) een reductiedoelstelling wordt 
gekoppeld op basis van een levenscyclusanalyse. Interessant is dat in de VS de staat Californië 
bijna gelijktijdig een soortgelijk initiatief heeft aangekondigd, waardoor een perspectief op 
productieve samenwerking met de VS is ontstaan. Ter voorbereiding van de politieke discussie 
hebben de coördinatoren van in het milieu commissie van het Europeese Parlement een studie 
aangevraagd. Deze studie, Inclusion of sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, is 
begin juli gepubliceerd. Op 5 juli is door de ENVI-commissie en het policy department een 
workshop georganiseerd, waarbij deskundigen hun visie gaven en belanghebbenden waren 
uitgenodigd. Zo´n 50 mensen namen deel aan de discussie, waaronder vertegenwoordigers van 
de Commissie, het ESC, de lidstaten, het voorzitterschap van de Raad, de olie-industrie, de 
milieubeweging en biobrandstofproducenten. Uwe rapporteur heeft de afgelopen maanden vele 
gesprekken gevoerd, zowel met belanghebbende als met deskundigen. Zij heeft in mei 
deelgenomen aan een symposium in Californië over dit onderwerp. Enkele keuzes, zowel voor 
de luchtkwaliteit zoals voor de klimaatdoelstelling verdienen nadere toelichting.

1. Luchtkwaliteit

De richtlijn brandstofkwaliteit stelt nieuwe standaarden voor zwaveldioxide en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen. Wat betreft het zwavelgehalte in brandstof voor 
binnenvaartschepen stelt de Commissie een vermindering voor in twee stappen: op 31 december 
2009 naar 300 mg/kg en op 31 december 2011 naar 10 mg/kg. De Commissie rechtvaardigt deze 
twee-stappen benadering door te wijzen op het extra energieverbruik dat nodig is voor 
vermindering van het zwavelgehalte in brandstoffen. Daar valt echter tegenin te brengen dat 
brandstof met een laag zwavelgehalte efficiëntere scheepsmotoren mogelijk maakt. Het extra 
energie-gebruik in de raffinaderij wordt ruimschoots gecompenseerd door een geringer 
brandstofverbruik op de schepen. De efficiëntere scheepsmotoren zijn reeds beschikbaar.

De Commissie stelt voor het maximaal toegestane gehalte polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen in brandstoffen te verlagen van 11 procent naar 8 procent. Het gemiddelde 
niveau ligt in de EU echter tussen de 3 en 4 procent met slechts enkele uitschieters boven de 6.
Het verder verlagen van het maximum percentage van 8 naar 6 procent zou daarom zonder veel 
extra kosten kunnen worden gerealiseerd.

Dampspanning en ethanol
Een volgend punt is de dampspanning. Hoe hoger de dampspanning, hoe hoger de emissies van 
Vluchtige Organische Stoffen (VOS). VOS spelen in belangrijke rol in de vorming van ozon.
Zeker in warme omstandigheden kan ozonvorming een belangrijk gezondheidsprobleem zijn. In 
zijn resolutie over de thematische strategie luchtkwaliteit heeft het parlement gevraagd om meer 
ambitie, juist vanwege de gezondheidsschade door de uitstoot van VOS. De Commissie stelt 
geen verdere verlaging voor en wil de maximaal toegestane dampspanning houden op 60kPa, 
met een mogelijkheid om onder arctische omstandigheden de dampspanning te verhogen tot 
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70kPa, zodat auto’s ook in arctische gebieden kunnen starten. Daarnaast stelt de Commissie zelfs 
een verhoging voor in geval ethanol wordt bijgemengd. In het geval van bijmenging van ethanol 
is een bijkomend effect dat de dampspanning hoger wordt waardoor meer VOS in de atmosfeer 
terecht komen. De verhoging van de dampspanning is niet recht evenredig met de hoeveelheid 
ethanol die wordt bijgemengd. Ze bereikt een maximum bij bijmenging van 5% en neemt daarna 
weer geleidelijk af.

Om tot een evenwichtig voorstel te komen heeft uw rapporteur zich georiënteerd op de situatie in 
de VS. In de meeste staten van de VS is de maximaal toegestane dampspanning aanzienlijk 
lager, namelijk 48 kPa. Voor bijmenging van ethanol is geen verhoging voorzien, al hebben 
staten waar de luchtkwaliteit dit toelaat de mogelijkheid dit wel te doen. Er zijn geen technische 
belemmeringen om ook binnen de EU een lagere dampspanning verplicht te stellen. Een 
dampspanning van 56 kPa is mogelijk. Daarnaast is vraag in hoeverre een uitzondering voor 
ethanol nodig is. Gezien de snelle toename van de dampspanning van bijmenging van een klein 
deel ethanol is het een verkeerde prikkel als verhoging van de dampspanning wordt toegestaan 
bij bijmening van slechts een klein percentage. Een kleine bijdrage aan de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen levert dan een buitenproportionele verslechtering van de 
luchtkwaliteit op. Uw rapporteur stelt daarom een beperkte waiver voor van 4kPa indien ten 
minste 3 procent biobrandstoffen wordt bijgemengd.

Voorstellen
Samenvattend stelt uw rapporteur voor om:

- de terugdringing van zwavel in brandstoffen voor binnenvaartschepen te versnellen
- de toegestane maximale hoeveelheid PAKs te verlagen
- het schadelijke additief MMT te verbieden
- de dampspanning te verlagen en alleen een uitzondering toe te staan indien tussen de 3 en 

10% biobrandstoffen worden bijgemengd

2. Broeikasgassen

Wegtransport veroorzaakt binnen de EU ongeveer 20% van de uitstoot van broeikasgassen. Om 
een CO2 reductie van 30% te bereiken in 2020 moeten auto’s aanzienlijk efficiënter worden, 
maar ook de CO2 uitstoot die verbonden is met de brandstof moet verminderen.  De Commissie 
stelt voor om de uitstoot van broeikasgassen eerst te meten en vervolgens in de periode 2011-
2020 jaarlijks te verlagen met 1%. Grofweg vindt 85% van de broeikasgasemissies van brandstof 
plaats door de verbranding in de auto en 15 procent in het gehele productie- en raffinageproces 
inclusief transport en distributie van de brandstoffen. Het voorstel van de Commissie om de 
emissies omlaag te brengen verdient volledige steun. Om de reductie te realiseren kunnen 
brandstofleveranciers ervoor kiezen om het proces van winning en raffinage efficiënter te maken 
zodat minder energie wordt ingezet om olie te winnen en te verwerken tot benzine of diesel. Uit 
vergelijkend onderzoek door onder andere Kristina Holmgren van IVL Swedish Environmental 
Research Institute blijkt dat de raffinaderijen binnen de EU verschillend zijn – en dat er nog veel 
mogelijkheden om energie te besparen niet benut zijn. Een andere optie is productie en 
marketing van andere brandstoffen, zoals aardgas, waterstof, of LPG. Uiteraard moet de 
productie van deze alternatieve brandstoffen aan dezelfde Well to Wheel analyse onderworpen 
worden. Een derde mogelijkheid is bijmening van biobrandstoffen. Ook hier geldt dat de Well to 
Wheel aanpak gevolgd moet worden, waardoor een voorkeur zal ontstaan voor die 
biobrandstoffen die een betere broeikasgasbalans hebben dan fossiele brandstoffen. Met dit 
voorstel hebben de brandstofleveranciers voldoende opties om naar eigen inzicht keuzes te 
maken en die brandstoffen te leveren met een betere koolstofbalans. Het voorstel verdient onze 
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volledige steun. Er vallen niettemin een aantal opmerkingen over het Commissievoorstel te 
maken:

1. Vaststelling van de methode
De Commissie stelt voor om de Well to Wheel aanpak bij comitologie vast te stellen. Aangezien 
hierin enkele belangrijke politieke keuzes worden vervat moet het parlement mee beslissen over 
een aantal richtsnoeren. Dat kan door in een nieuw op te nemen bijlage richtsnoeren te 
formuleren die later volgens de comitologieprocedure verder uitgewerkt kunnen worden. In die 
richtsnoeren kunnen onder meer keuzes gemaakt worden omtrent het basisjaar en de standaard.

2. Het basisjaar en de standaard
Oliemaatschappijen verschillen onderling in de mate waarin ze geïnvesteerd hebben in 
efficiencyverbeteringen. In het voorstel van de Commissie moet elke leverancier gegevens 
aanleveren over de uitstoot van broeikasgassen, en dat is dan de standaard. Dat zou betekenen 
dat er voor elk bedrijf een verschillende standaard wordt gehanteerd, hetgeen indruist tegen de 
logica van de interne markt. Het druist ook in tegen het rechtvaardigheidsgevoel omdat de 
bedrijven die geïnvesteerd hebben in verbeteringen de nadelen zouden ondervinden, omdat ze 
moeten voldoen aan strengere standaarden dan hun concurrenten die minder hebben geïnvesteerd 
in efficiëntie. Om een gelijk speelveld te garanderen is een gemeenschappelijke standaard nodig.
Idealiter zou het basisjaar in het verleden liggen om zo te garanderen dat het gedrag niet 
beïnvloed wordt door strategische motieven. In dat geval moet gebruik gemaakt worden van 
bestaande studies. Omdat veel gegevens ontbreken, en omdat niet elke brandstofleverancier en 
producent van biobrandstoffen eenduidig de resultaten onderschrijft kan het basisjaar beter in de 
toekomst liggen en wel zo kort mogelijk na de vaststelling van deze richtlijn. Op die manier kan 
en moet elke leverancier gegevens aanleveren.

3. De ambitie
De voorgestelde ambitie is 1% per jaar. Om die ambitie te realiseren is volgens deskundigen een 
forse inspanning nodig, maar dat is uiteraard sterk afhankelijk van het uitgangspunt of de 
basisstandaard. De vraag is natuurlijk hoe de standaard gekozen wordt, uit de gegevens die 
brandstofproducenten aanleveren. Het verdient aanbeveling om zeker niet de laagste en ook niet 
de gemiddelde standaard te nemen. Om een adequaat ambitieniveau te verzekeren ligt een 
toprunner benadering voor de hand: in dat geval is het beste bedrijf (of bijvoorbeeld het 
gemiddelde van de beste drie bedrijven) maatgevend voor de rest. Maar er valt hierbij ook een 
kanttekening te maken. Het is aannemelijk dat het beste bedrijf werkt met lichte olie – deze 
lichte olie vereist immers minder verwerking en raffinage. Als het beste bedrijf de standaard zet, 
dan ontstaat voor alle Europese brandstofleveranciers een sterke prikkel of zelfs een noodzaak 
om ook zoveel mogelijk lichte olie te gebruiken. Dat betekent een prijsstijging voor lichte olie en 
heeft als effect dat de zware olie naar landen als China en India gaat. Dit is niet noodzakelijk 
beter voor de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het is alleen een verschuiving van 
uitstoot van Europese bedrijven naar andere bedrijven. Om te verzekeren dat een echte 
vermindering wordt bereikt kan het nodig zijn twee standaarden in te voeren: een voor zware olie 
en een voor lichte olie. De noodzaak daartoe kan echter pas vastgesteld worden op basis van de 
gegevens van werkelijke uitstoot van de brandstofleveranciers.
Hiernaast is de voorgestelde reductie van 1% per jaar lastig te handhaven. Een reductie van 2% 
per 2 jaar is gemakkelijker en leidt tot dezelfde emissiereductie in 2020.  

4. De hele keten
In het voorstel van de Commissie wordt uitdrukkelijk gesproken van een Well to Wheel
benadering. Dat betekent dat de uitstoot in de hele keten meegenomen moet worden. Voor de 
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fossiele brandstoffen bestaat de keten uit de oliewinning, het affakkelen, de eerste verwerking, 
het transport, de raffinage en de distributie en de uitstoot bij verbranding in de motor. Voor 
biobrandstoffen geldt hetzelfde, maar daar zal het accent eerder op inzet van hulpstoffen 
(kunstmest) en veranderingen in landgebruik.
In bijlage worden deze criteria opgesomd op een wijze dat ze van toepassing zijn op olie, gas, 
waterstof én biobrandstoffen. Een alternatief zou zijn voor elke brandstof een verschillende 
methode te beschrijven, maar deze benadering garandeert dat de methode technologieneutraal is 
en dat er geen verborgen stimulans is voor een van de brandstoffen. De brandstofleverancier kan 
zelf zijn optimale keuze maken.

5. De reikwijdte
In het voorstel van de Commissie is waterstof niet opgenomen. Het is echter belangrijk om 
brandstofleveranciers optimale keuze te bieden en niet volledig in te zetten op de aanwending 
van biobrandstoffen. Daarom moet in artikel 2 dat de reikwijdte beschrijft een  aanpassing 
worden gemaakt.
Een lastig punt is elektriciteit. Natuurlijk zou het goed zijn als auto’s rijden op duurzaam 
opgewekte elektriciteit. Sommige autofabrikanten voorzien de opkomst van plug-in auto’s die 
thuis worden opgeladen. Daar staan de huidige brandstofleveranciers veelal buiten. Toevoeging 
van elektriciteit aan de reikwijdte zou in principe goed zijn, maar leveranciers van brandstoffen 
leveren doorgaans geen elektriciteit. Een handelssysteem zou dit verhelpen, maar dat maakt de 
richtlijn weer complex.

6. Duurzaamheidscriteria
Ook al hebben de brandstofleveranciers verschillende mogelijkheden om aan de 
reductieverplichtingen te voldoen, het valt niet te ontkennen dat met deze doelstelling een 
stevige stimulans wordt gegeven om biobrandstoffen te gebruiken. Daarbij spreekt het voor zich 
dat bijmenging van biobrandstoffen die op basis van Well to Wheel analyse nog meer of 
nauwelijks minder broeikasgassen uitstoten, geen zoden aan de dijk zet. Opneming van een 
criterium dat expliciet een minimumvereiste stelt wat betreft de broeikasgasprestatie is dus niet 
nodig: brandstofleveranciers hebben geen reden om biobrandstoffen bij te mengen die geen 
goede CO2 efficiëntie hebben.
Anders ligt het met andere duurzaamheidcriteria. Er bestaat terechte zorg over de  gevolgen van 
grootschalige inzet van biobrandstoffen voor de biodiversiteit, het milieu maar ook voor sociale 
verhoudingen. Het is niet gemakkelijk om criteria te formuleren die conform de 
Wereldhandelsorganisatie zijn. Enkele Europese landen hebben reeds een voorzet gedaan. Uit de 
(voorlopige) posities van het VK, Duitsland en Nederland zijn in bijlage [VIb] een aantal criteria 
verwoord die tegemoet komen aan de zorgen rondom biobrandstoffen. Bij de sociale criteria gaat 
het in de eerste plaats om een verplichting de sociale gevolgen te monitoren en om instemming 
van lokale bevolking. Bij biodiversiteit gaat het onder meer om watergebruik en de nabijheid van 
waardevolle natuurgebieden.

7. Samenloop met andere wetgeving: ETS en biobrandstoffendoelstelling
Veel discussie is er over de samenloop met andere wetgeving en initiatieven. De Europese Raad 
heeft ingestemd met een bindende doelstelling van 10% bijmenging van biobrandstoffen op twee
voorwaarden. Het moet gaan duurzame biobrandstoffen en de 2e generatietechnologie moet 
voldoende ontwikkeld zijn. Het spreekt voor zich dat de duurzaamheiddoelstellingen die in de 
bijlage van deze richtlijn niet uit pas mogen lopen met de algemene voorwaarde voor 
duurzaamheid zoals geformuleerd door de Raad. De Europese Commissie is nu bezig met het 
opstellen van criteria. Eventueel kan in een later stadium in bijlage VIb volstaan worden met een 
verwijzing naar een vastgestelde lijst van criteria.
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Er is een tweede samenloop, namelijk de emissiehandel. De raffinaderijen vallen onder het ETS-
systeem en moeten hun emissie rapporteren, en rechten bijkopen indien ze meer uitstoten dan de 
verkregen rechten. Volgens sommigen is hiermee afdoende gegarandeerd dat de raffinaderijen 
op verantwoorde wijze met CO2 uitstoot omgaan, waardoor de raffinaderijen buiten de 
rapportageverplichting kunnen blijven. Daartegenover staat de visie dat de ETS  slechts een 
prikkel is om CO2 te verminderen, geen absolute eis. De oliemaatschappijen kunnen immers 
beslissen om CO2 rechten op de handelsmarkt te kopen. Zowel de ETS als de onderhavige 
richtlijn  zijn stimulansen, ze verwoorden geen van beide een eis om te komen tot 
efficiëntieverbeteringen in de raffinaderijen. Kortom ze versterken elkaar en conflicteren in ieder 
geval niet.

8. Conclusie
De wijzigingsvoorstellen van uw rapporteur beogen maximale flexibiliteit, een gelijk speelveld 
en een hoge maar verantwoorde ambitie. Daarnaast is het van belang dat de richtlijn 
technologieneutraal is, in die zin dat er geen extra stimulansen gegeven worden voor de een 
bepaalde brandstof of technologie. Samengevat komt dit neer op de volgende 
wijzigingsvoorstellen:

- bijlage VIa: richtsnoeren voor meetmethoden, inclusief de mogelijkheid om te werken 
met standaardwaarden (default values), een toprunner-benadering en zo nodig te werken 
met verschillende standaarden voor lichte en zware olie

- bijlage VIb: duurzaamheidcriteria: biodiversiteit en sociale verplichtingen
- verbreding van reikwijdte van de richtlijn: het gebruik van waterstof om CO2 te 

reduceren wordt mogelijk gemaakt
- meer flexibiliteit: emissiereductie van 2% per 2 jaar tot en met 2020 in plaats van 1% per 

jaar
- waarborgen voor duurzaam in een nieuw artikel 7c.
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