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Titel

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018
betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines 
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Inhoudstafel

Art. 1-3

Tekst

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de
gasolie-diesel en van de benzines wordt aangevuld met drie leden, luidende :
  "Omwille van de COVID-19-pandemie en de beperkende maatregelen opgelegd door de federale regering, wordt
de overgangsperiode betreffende de vluchtigheid van de benzines uitsluitend voor het jaar 2020 uitgesteld zoals
volgt :
  de overgangsperiode waarin mengsels van klassen A en E1 toegelaten worden, zoals gedefinieerd in de norm
NBN EN 228, wordt verlengd met één maand tot en met 31 mei 2020. De zomerperiode wanneer alleen benzines
van klasse A worden toegelaten, begint op 1 juni 2020.
  Indien nodig, als gevolg van de mogelijke gevolgen van de COVID-19-crisis, kunnen de ministers bevoegd voor
Energie en Economie uiterlijk op 1 juni 2020 de overgangsperiode éénmalig met één extra maand verlengen van
1 juni tot 30 juni 2020, de zomerperiode begint dan op 1 juli 2020. Deze laatste verlenging is alleen van
toepassing op benzines die verkrijgbaar zijn bij openbare tankstations.
  De marktdeelnemers die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van benzine aan de eindverbruiker, zijn verplicht
de nodige maatregelen te nemen om deze laatste te informeren over de kwaliteit van de aan hem verkochte
benzine.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2020.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Energie en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.
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