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De transitie naar groen vervoer zal aanzienlijke economische, sociale en milieuvoordelen opleveren: 
minder broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van het klimaat, minder luchtvervuiling en 
geluidshinder, minder gezondheidsschade, een boost voor innovatie.

Het vervoer groener maken

#EUGreenDeal

VERVOER EN HET EMISSIEHANDELSSYSTEEM (ETS):  
EEN PRIJS VOOR KOOLSTOF
Wegvervoer
• Uitbreiding van het ETS naar het 

wegvervoer en verwarmingsbrandstoffen 
vanaf 2026;

• Focus op de productie en de leveranciers 
(in plaats van op de huishoudens en 
chauffeurs);

• Inkomsten gebruiken voor de 
ondersteuning van kwetsbare 
huishoudens en investeringen in schonere 
mobiliteit.

Luchtvaart
• Striktere begrenzing van de 

uitstootrechten voor vluchten binnen de 
EU, beginnend vanaf het huidige niveau 
en een jaarlijkse daling van 4,2 %;

• Volledige afschaffing van de gratis 
emissierechten tegen 2026;

• Vluchten van en naar derde landen 
vallen onder de internationale Corsia-
compensatieregeling.

Scheepvaart
• Stapsgewijze uitbreiding van het ETS 

naar de zeevaart vanaf 2023, met een 
overgangsperiode van 3 jaar;

• Focus op grote schepen (> 5000 
brutoton), die meer dan 90 % van de 
CO₂-uitstoot veroorzaken;

• De regeling geldt voor verkeer binnen de 
EU en voor 50 % van de routes buiten 
de Unie.

90 % MINDER UITSTOOT DOOR VERVOER TEGEN 2050
Aandeel van elke vervoerswijze in de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU
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Oplaadpunten voor auto’s en bestelwagens
• op het TEN-T-kernnetwerk: tegen 2025 om 

de 60 km een vermogen van ten minste 
300 kW, tegen 2030 op te trekken tot ten 
minste 600 kW;

• op het uitgebreide TEN-T-netwerk: tegen 
2030 om de 60 km een vermogen van ten 
minste 300 kW, tegen 2035 op te trekken 
tot ten minste 600 kW.

Waterstoftankstations
• zullen tegen 2030 om de 150 km 

beschikbaar zijn langs het TEN-T-
kernnetwerk;

• zullen tegen 2030 voor zowel lichte als 
zware bedrijfsvoertuigen beschikbaar zijn 
in elk stedelijk knooppunt.

Oplaadpunten voor zware bedrijfsvoertuigen
• op het TEN-T-kernnetwerk: tegen 2025 om 

de 60 km een vermogen van ten minste 
1400 kW, tegen 2030 op te trekken tot ten 
minste 3500 kW;

• op het uitgebreide TEN-T-netwerk: tegen 
2030 om de 100 km een vermogen van ten 
minste 1400 kW, tegen 2035 op te trekken 
tot ten minste 3500 kW;

• tegen 2030 in elk stedelijk knooppunt en 
op elk veilig en beveiligd parkeerterrein.

Ambitieuzere CO₂-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens moeten helpen om het aantal 
emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen te verhogen.
Bindende voorschriften voor de uitrol van openbare laad- en waterstoftankstations voor auto’s, bestelwagens 
en vrachtwagens.
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*volgens de effectbeoordeling van de Commissie over de instroom van voertuigen na de Fit-for-55-voorstellen en uitgaande van een gemiddeld vermogen van ongeveer 15 kW per oplaadstation

Er zullen op grote schaal interoperabele en gebruiksvriendelijke openbare laad- en waterstoftankstations 
beschikbaar zijn, onder meer op vaste afstanden langs de belangrijkste Europese vervoerscorridors.

Nationale aan het wagenpark gekoppelde doelstellingen voor de uitrol van laadstations voor auto’s en bestelwagens — die kunnen leiden 
tot ongeveer*:

2025
1 miljoen

2030
3,5 miljoen

2040
11,4 miljoen

2050
16,3 miljoen
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SCHONE VERVOERSBRANDSTOFFEN EN DUURZAAM 
BRANDSTOFGEBRUIK
Een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie voor een groter aandeel hernieuwbare energie in de 
vervoerssector
• Nieuwe streefcijfers voor de uitstoot van broeikasgassen door vervoer en gebruik van innovatieve brandstoffen;
• Strengere criteria en certificering voor duurzaamheid en broeikasgasemissiereductie.

ReFuelEU: De decarbonisatie van de luchtvaart versnellen door duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF)
• Verplichting voor brandstofleveranciers om op alle EU-luchthavens meer duurzame luchtvaartbrandstoffen aan te bieden;
• Verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om voor elke vlucht vanaf een EU-luchthaven met SAF gemengde brandstof te tanken;
• Focus op de meest innovatieve en duurzame brandstoffen, zoals geavanceerde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen 

(e-brandstoffen);
• Elektriciteitsvoorziening voor alle stilstaande commerciële luchtvaartuigen bij alle gates tegen 2025 en aanvullend elders op het 

luchtvaartterrein tegen 2030.

Beoogde vermindering van de 
broeikasgasintensiteit van het vervoer

13 % tegen 2030

Beoogd aandeel 
hernieuwbare H2 
en synthetische 

brandstoffen

2,6 % tegen 2030

Beoogd aandeel 
geavanceerde 
biobrandstoffen

2,2 % tegen 2030

Nieuwe doelstellingen voor duurzame vliegtuigbrandstoffen (als % van de brandstofmix)

■ Duurzame vliegtuigbrandstoffen  ■ Specifieke subdoelstelling voor e-brandstoffen
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Maritieme doelstellingen inzake de beperking van de broeikasgasintensiteit van de aan boord gebruikte 
energie ten opzichte van 2020

-2 % -6 % -13 % -26 % -59 % -75 %

FuelEU: De scheepvaart sneller koolstofvrij maken dankzij hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen 
en technologieën
• Invoering van een brandstofnorm die de broeikasgasintensiteit beperkt van de op schepen gebruikte energie;
• Verplichting voor de meest vervuilende schepen om aan de kade gebruik te maken van walstroom of emissievrije technologie;
• Afstemming op het toepassingsgebied voor ETS (schepen van > 5 000 brutoton: in de EU + op 50 % van de vaarroute buiten de EU) met 

rapportage- en controleverplichtingen.
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