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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/.../EF

af

om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer

eller andre fornyelige brændstoffer til transport

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 205.
2 EFT C 149 af 21.6.2002, s. 7.
3 Udtalelse af 16.5.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
4 Europa-Parlamentets udtalelse af      (endnu ikke offentliggjort i EFT).

Rådets fælles holdning af                  (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Europa-Parlamentets afgørelse af 4.7.2002.
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(1) Det Europæiske Råd vedtog på mødet i Göteborg den 15. og 16. juni 2001 en strategi for

bæredygtig udvikling i Fællesskabet, der består af en række foranstaltninger, som omfatter

udvikling af biobrændstoffer.

(2) Naturressourcer, og en forsigtig, rationel udnyttelse af disse som anført i traktatens arti-

kel 174, stk. 1, omfatter olie, naturgas og fast brændsel, som er vigtige energikilder, men som

også er hovedkilderne til CO2-emissioner.

(3) Der findes imidlertid et bredt spektrum af biomasse, som kan danne grundlag for fremstilling

af biobrændstoffer, og som stammer fra landbrugs- og skovbrugsafgrøder og fra affaldspro-

dukter fra skovbrug og skovbrugs- og fødevareindustrien.

(4) Transportsektoren tegner sig for mere end 30% af det endelige energiforbrug i Fællesskabet

og er i udvikling, og denne tendens er stigende ligesom CO2-emissionerne; desuden vil den

procentvise stigning være endnu højere i ansøgerlandene efter deres tiltrædelse af Den Euro-

pæiske Union.

(5) Kommissionens hvidbog "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg"

tager udgangspunkt i, at CO2-emissionerne fra transportsektoren forøges med 50% til

1 113 mio. tons mellem 1990 og 2010 og gør vejtransporten hovedansvarlig for 84% af CO2-

emissionerne fra transport. Ud fra et økologisk synspunkt kræver hvidbogen derfor, at afhæn-

gigheden af olie (i dag 98%) på transportområdet mindskes ved anvendelse af alternative

brændstoffer såsom biobrændstoffer.
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(6) Øget anvendelse af biobrændstoffer til transport udgør en del af den pakke af foranstaltninger,

der er behov for til at opfylde Kyoto-protokollen, og af enhver anden politisk foranstaltning til

opfyldelse af nye forpligtelser.

(7) Øget anvendelse af biobrændstoffer til transport, uden at udelukke andre alternativer, herun-

der autogas (LPG) og komprimeret naturgas (CNG), er en af de måder, hvorpå Fællesskabet

kan begrænse sin afhængighed af importeret energi og påvirke markedet for brændstof til

transport og dermed energiforsyningssikkerheden på mellemlangt og langt sigt. Dette formål

bør dog ikke tilsidesætte hensynet til overholdelse af fællesskabslovgivningen om brændstof-

kvalitet, emissioner fra køretøjer og luftkvalitet.

(8) De teknologiske fremskridt har medført, at de fleste af de køretøjer, der på nuværende tids-

punkt er indregistreret i Den Europæiske Union, uden problemer kan køre på blandinger med

et lille indhold af biobrændstof. Den nyeste teknologiske udvikling gør det muligt at anvende

større procentdele biobrændstoffer i blandingen. I nogle lande anvendes der allerede blandin-

ger med 10% biobrændstof og derover.

(9) Kontrollerede bilparker indebærer et potentiale til at anvende en højere koncentration af bio-

brændstof. I nogle byer kører kontrollerede bilparker allerede på rene biobrændstoffer, hvilket

i nogle tilfælde har bidraget til at forbedre luftkvaliteten i byområder.
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(10) Øget anvendelse af biobrændstoffer inden for tranport er et skridt hen imod en bredere ud-

nyttelse af biomasse, som på sigt vil gøre det muligt at udvikle biobrændstofferne yderligere

uden at udelukke andre muligheder, herunder brint.

(11) Medlemsstaternes forskningspolitik i forbindelse med øget anvendelse af biobrændstoffer bør

i vid udstrækning omfatte brintproduktionen, der bør fremmes som led i de relevante fælles-

skabsrammeprogrammer.

(12) Ren vegetabilsk olie fra olieplanter, som er fremstillet ved presning, udvinding eller lignende

procedurer, og som kan være rå eller raffineret, men er kemisk uændret, kan også anvendes

som biobrændstof i særlige tilfælde, hvor anvendelsen heraf er forenelig med den pågældende

motortype og de tilsvarende emissionskrav.

(13) Det er en forudsætning, at nye typer brændstoffer opfylder anerkendte tekniske standarder,

hvis de skal accepteres i større omfang af kunder og bilfabrikanter og dermed komme ind på

markedet. Tekniske standarder er også udgangspunktet for krav til og kontrol med emissioner.

Nye typer brændstoffer kan få problemer med at opfylde de nuværende tekniske standarder,

som i vid udstrækning er udviklet med henblik på konventionelle, fossile brændstoffer.

Kommissionen og standardiseringsorganerne bør overvåge udviklingen og aktivt tilpasse og

udvikle standarder, således at der kan introduceres nye typer brændstoffer, samtidig med at

kravene til miljøeffektivitet opretholdes.
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(14) Bioethanol og biodiesel, som anvendes i køretøjer i ren form eller i blandinger, skal opfylde

de fastsatte kvalitetsstandarder med henblik på at sikre, at motorerne fungerer optimalt. Det

bemærkes, at Den Europæiske Standardiseringsorganisations (CEN) standard EN 14214 for

fedtsyremethylestere (FAME) kan anvendes i forbindelse med biodiesel til dieselmotorer,

hvor forarbejdningsmuligheden er esterificering. Derfor bør CEN fastsætte passende standar-

der for andre biobrændstofprodukter til transport i Den Europæiske Union.

(15) Fremme af anvendelsen af biobrændstoffer, samtidig med at praksis for bæredygtigt land-

mandsskab og skovbrug i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitiks normer

respekteres, kan skabe nye muligheder for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne inden

for en mere markedsorienteret fælles landbrugspolitik, der er mere orienteret mod det euro-

pæiske markeds behov, med respekt for blomstrende landdistrikter og et multifunktionelt

landbrug og kan åbne et nyt marked for innovative landbrugsprodukter.

(16) I sin resolution af 8. juni 19981 gav Rådet sin støtte til Kommissionens strategi og handlings-

plan for vedvarende energi og anmodede om specifikke foranstaltninger inden for biobrænd-

stofsektoren.

(17) Kommissionens grønbog "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed"

indeholder et mål om, at 20% af vejtransportsektorens brændstofforbrug skal erstattes med

alternative brændstoffer inden 2020.

(18) De alternative brændstoffer kan kun komme ind på markedet, hvis de er disponible i stort om-

fang og konkurrencedygtige.

                                                
1 EFT C 198 af 24.6.1998, s. 1.
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(19) I sin beslutning af 18. juni 19981 opfordrede Europa-Parlamentet til en stigning i biobrænd-

stoffers markedsandel til 2% i løbet af fem år ved hjælp af en række foranstaltninger, som

skulle omfatte afgiftsfritagelser, finansiel støtte til forarbejdningsindustrien og fastsættelse af

en obligatorisk andel af biobrændstoffer for olieselskaberne.

(20) Den optimale måde, hvorpå biobrændstoffers andel kan øges på de nationale og Fællesskabets

markeder, afhænger af, hvilke ressourcer og råmaterialer der er til rådighed, den nationale og

Fællesskabets politik til fremme af biobrændstoffer og af afgiftsordninger samt af alle invol-

verede parters deltagelse.

(21) Nationale politikker til fremme af anvendelsen af biobrændstoffer bør ikke føre til et forbud

mod fri omsætning af brændstoffer, som opfylder de harmoniserede miljøspecifikationer, der

er fastlagt i fællesskabslovgivningen.

(22) Støtte til produktion og anvendelse af biobrændstoffer kan være med til at mindske afhængig-

heden af energiimport og drivhusgasemissionerne. Desuden kan biobrændstoffer, enten i ren

form eller i blanding, i princippet anvendes i de nuværende motorkøretøjer og med det nuvæ-

rende brændstofdistributionssystem. Blanding af biobrændstoffer og fossile brændstoffer kan

evt. bidrage til at reducere udgifterne til distributionssystemet i Fællesskabet.

                                                
1 EFT C 210 af 6.7.1998, s. 215.
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(23) Da målene for den påtænkte handling, nemlig indførelse af almindelige principper om en

minimumsandel, udtrykt i procent, for biobrændstoffer, der skal markedsføres og distribueres,

ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af handlingens omfang og

derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i

overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse

med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er

nødvendigt for at nå dette mål.

(24) Forskningen og den teknologiske udvikling inden for biobrændstoffers bæredygtighed bør

fremmes.

(25) Øget anvendelse af biobrændstoffer bør ledsages af en indgående undersøgelse af de miljø-

mæssige, økonomiske og sociale følger, inden der træffes beslutning om at øge andelen af

biobrændstoffer i forhold til de traditionelle brændstoffer.

(26) Der bør fastsættes bestemmelser, der gør det muligt at foretage en hurtig tilpasning af listen

over biobrændstoffer, den procentvise andel af vedvarende energistoffer samt tidsplanen for

indførelse af biobrændstoffer på transportbrændstofmarkedet til de tekniske fremskridt og til

resultaterne af en vurdering af miljøpåvirkningen i den første gennemførelsesfase.

(27) Der bør sørges for en hurtig udvikling af kvalitetsstandarderne for de biobrændstoffer, der

skal anvendes i transportsektoren, både som rene biobrændstoffer og som blandingskompo-

nenter i de konventionelle brændstoffer. Selv om den bionedbrydelige del af affald er en

potentielt nyttig kilde til fremstilling af biobrændstoffer, skal kvalitetsstandarderne tage hen-

syn til den eventuelle forurening i affaldet for at undgå, at særlige komponenter skader køre-

tøjet eller forværrer emissionerne.
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(28) Tilskyndelse til fremme af biobrændstoffer bør være i overensstemmelse med de enkelte

medlemsstaters mål for forsyningssikkerhed og miljøbeskyttelse og dermed forbundne strate-

giske målsætninger og foranstaltninger. I forbindelse hermed kan medlemsstaterne overveje

omkostningseffektive metoder til at udbrede kendskabet til mulighederne for anvendelse af

biobrændstoffer.

(29) De for gennemførelsen af dette direktiv nødvendige foranstaltninger bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen1 –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv har til formål at fremme anvendelsen af biobrændstoffer eller andre fornyelige

brændstoffer, der skal erstatte diesel eller benzin til transportformål i medlemsstaterne, med henblik

på at bidrage til overholdelsen af forpligtelserne med hensyn til klimaændringer, miljøvenlig forsy-

ningssikkerhed og fremme af vedvarende energikilder.

Artikel 2

1. I dette direktiv forstås ved:

a) "biobrændstoffer": flydende eller gasformigt brændstof til transport, fremstillet på grundlag af

biomasse

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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b) "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (herunder

vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier samt den bionedbryde-

lige del af affald fra industri og husholdninger

c) "andre fornyelige brændstoffer": fornyelige brændstoffer bortset fra biobrændstoffer, der

stammer fra vedvarende energikilder som defineret i direktiv 2001/77/EF1, og som anvendes

til transportformål

d) "energiindhold": et brændstofs nedre brændværdi.

2. I det mindste følgende produkter anses for at være biobrændstoffer:

a) "bioethanol": ethanol, der er fremstillet af biomasse og/eller den bionedbrydelige del af affald,

og som anvendes som biobrændstof

b) "biodiesel": et methylester af dieselkvalitet, der er fremstillet af vegetabilsk eller animalsk

olie, og som anvendes som biobrændstof

c) "biogas": et gasformigt brændstof, der er fremstillet af biomasse og/eller af den bionedbryde-

lige del af affald, og som kan renses til naturgaskvalitet og anvendes som biobrændstof, eller

trægas

d) "biomethanol": methanol, der er fremstillet af biomasse, og som anvendes som biobrændstof

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 27. september 2001 om fremme af elektricitet

produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (EFT L 283
af 27.10.2001, s. 33).
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e) "biodimethylether": dimethylether, der er fremstillet af biomasse, og som anvendes som bio-

brændstof

f) "bio-ETBE (ethyl-tertiær-butylether)": ETBE fremstillet på grundlag af bioethanol. Volumen-

andelen af bio-ETBE, der beregnes som biobrændstof, er 47%

g) "bio-MTBE (methyl-tertiær-butylether)": et brændstof, der er fremstillet på grundlag af bio-

methanol. Volumenandelen af bio-MTBE, der beregnes som biobrændstof, er 36%

h) "syntetisk biobrændstof": syntetiske kulbrinter eller blandinger af syntetiske kulbrinter, der er

fremstillet af biomasse

i) "biohydrogen": brint, der er fremstillet af biomasse, og/eller af den bionedbrydelige del af

affald, og som anvendes som biobrændstof.

Artikel 3

1. a) Medlemsstaterne bør sikre, at en minimumsandel af biobrændstoffer og andre fornye-

lige brændstoffer markedsføres på deres område, og at der med henblik herpå fastsættes nationale

vejledende mål.

b) i) En referenceværdi for disse mål er 2%, beregnet på grundlag af energiindhold, af

al benzin og diesel, der markedsføres til transport på deres område senest den

31. december 2005.

ii) En referenceværdi for disse mål er 5,75%, beregnet på grundlag af energiindhold,

af al benzin og diesel, der markedsføres til transport på deres område senest den

31. december 2010.
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2. Biobrændstoffer kan foreligge i følgende former:

a) som rene biobrændstoffer eller i høj koncentration i mineraloliederivater i overensstemmelse

med de specifikke kvalitetsstandarder for anvendelse til transportformål

b) som biobrændstoffer, der er iblandet mineraloliederivater i overensstemmelse med de rele-

vante europæiske standarder, der beskriver de tekniske specifikationer for brændstoffer til

transport (EN 228 og EN 590)

c) som væsker på basis af biobrændstoffer såsom ETBE (ethyl-tertiær-butylether), hvor bio-

brændstoffets procentdel er angivet i artikel 2, stk. 2.

3. Medlemsstaterne overvåger virkningen af anvendelsen af biobrændstoffer i dieselblandinger

på mere end 5% i ikke-tilpassede køretøjer, og træffer, hvis det er påkrævet, foranstaltninger til at

sikre, at de relevante fællesskabsbestemmelser om emissionsstandarder overholdes.

4. Medlemsstaterne bør i deres foranstaltninger tage hensyn til de forskellige biobrændstoffers

samlede klima- og økobalance og kan prioritere de biobrændstoffer, der udviser en særdeles god

omkostningseffektiv økobalance, samtidig med at der tages hensyn til konkurrenceevne og forsy-

ningssikkerhed.

5. Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden informeres om disponible biobrændstoffer.

Hvis procentdelen af biobrændstoffer, der er iblandet mineraloliederivater, ligger over grænsevær-

dien på 5% fedtsyremethylestere (FAME) eller på 5% bioethanol, skal det specifikt anføres på

salgsstederne.
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Artikel 4

1. Medlemsstaterne indberetter hvert år inden den 1. juli til Kommissionen det samlede salg af

brændstof til transport og andelen af biobrændstoffer, rene eller blandede, og andre fornyelige

brændstoffer, der blev markedsført det foregående år. Medlemsstaterne skal, når det er relevant,

indberette usædvanlige forhold med hensyn til forsyningen med råolie eller olieprodukter, der har

haft indvirkning på markedsføringen af biobrændstoffer.

I den første indberetning efter dette direktivs ikrafttræden angiver medlemsstaterne størrelsen af

deres nationale vejledende mål for første fase. I indberetningen for 2006 angiver medlemsstaterne

deres nationale vejledende mål for anden fase.

I indberetningerne begrundes differentierede nationale mål sammenholdt med de referenceværdier,

der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), og kan bygge på følgende elementer:

a) objektive faktorer såsom begrænset nationalt potentiale til fremstilling af biobrændstoffer fra

landbrugsprodukter og/eller affald, de nationale ressourcer, der er afsat til fremstilling af bio-

masse til anden energianvendelse end transport, og de særlige forhold, der kendetegner det

nationale marked for brændstoffer til transport

b) nationale politikker, der opfylder EU-energisektorens målsætninger (forsyningssikkerhed,

konkurrenceevne og miljøbeskyttelse) inden for transportsektoren, og som tager sigte på at

opfylde samme målsætninger som dem, der forfølges i direktivet (opfyldelse af forpligtelser i

forbindelse med klimaændringer, bidrag til forsyningssikkerhed på en miljøvenlig måde og

fremme af fornyelige energikilder).
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2. Senest den 31. december 2006 og herefter hvert andet år udarbejder Kommissionen en evalue-

ringsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt i anvendelsen af biobrændstoffer og

andre fornyelige brændstoffer i medlemsstaterne.

Rapporten skal mindst omfatte følgende:

a) omkostningseffektiviteten af de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at fremme

anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer

b) de økonomiske aspekter samt indvirkningerne på miljøet af en yderligere forøgelse af andelen

af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer

c) livscyklusperspektivet for biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer for at kunne

angive mulige foranstaltninger med henblik på senere at fremme brugen af de brændstoffer,

der er klima- og miljøvenlige, og som har et potentiale til at blive konkurrencedygtige og

omkostningseffektive

d) bæredygtigheden af de afgrøder, der anvendes til produktion af biobrændstoffer, især areal-

anvendelse, dyrkningsintensitet, vekseldrift og anvendelse af pesticider

e) en vurdering af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer for så vidt

angår deres respektive konsekvenser for klimaændringer og deres indvirkning på reduktionen

af CO2-emissioner

f) en gennemgang af yderligere, mere langsigtede muligheder med hensyn til energieffektivitets-

foranstaltninger på transportområdet.
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På grundlag af denne rapport forelægger Kommissionen, hvis det er relevant, forslag for Europa-

Parlamentet og Rådet om en tilpasning af de i artikel 3, stk. 1, anførte målsætninger. Hvis det i rap-

porten konkluderes, at de vejledende mål sandsynligvis ikke vil kunne nås af årsager, der ikke er

begrundede og/eller uden relation til nye videnskabelige data, fastsættes der i disse forslag natio-

nale, eventuelt obligatoriske, mål i passende form.

Artikel 5

Listen i artikel 2, stk. 2, kan tilpasses til den tekniske udvikling efter proceduren i artikel 6, stk. 2.

Når listen tilpasses, skal der tages hensyn til biobrændstoffernes miljøindvirkninger.

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 7

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2004. De underretter straks Kommissionen

herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de

udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i [...] den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 17. december 2001 fremsatte Kommissionen et forslag1 baseret på traktatens artikel 175,

stk. 1.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 25. april 2002. Regionsudvalget

afgav udtalelse3 den 16. maj 2002.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse4 under førstebehandlingen den 4. juli 2002 og god-

kendte 60 ændringer. På baggrund af denne udtalelse fremsatte Kommissionen et ændret for-

slag den 13. september 2002.

4. Den 18. november 2002 fastlagde Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens

artikel 251.

II. FORSLAGETS FORMÅL

5. Forslagets formål er at fremme anvendelsen af biobrændstoffer til transport i EU ved at sikre,

at en obligatorisk minimumsandel af biobrændstoffer, der markedsføres i medlemsstaterne,

senest den 31. december 2005 er på 2%, beregnet på grundlag af energiindhold, af al benzin

og diesel, der markedsføres til transport på deres område, og at denne andel stiger, således at

der tilstræbes et minimumsblandingsniveau, i overensstemmelse med en tidsplan i bilaget til

forslaget. Formålet med den foreslåede ordning er at bidrage til overholdelse af miljøforplig-

telserne i Kyoto-protokollen og til mindskelse af EU's energiafhængighed af tredjelande.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

6. De vigtigste ændringer, som Rådet har foretaget, er følgende:

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 205.
2 EFT C 149 af 21.6.2002, s. 7.
3 EFT C ....
4 EFT C ....
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7. a) Rådet har udvidet direktivets anvendelsesområde til ikke kun at omfatte biobrændstoffer,

men også andre fornyelige brændstoffer til transportformål i de enkelte medlemsstater og

udvidet formålet ved at anføre, at direktivets formål er at fremme anvendelsen af disse

brændstoffer i stedet for blot at fastsætte en procentdel for biobrændstoffer, der skal

erstatte konventionelle brændstoffer (artikel 1).

b) Rådet har ment, at vejledende mål vil være mere hensigtsmæssige end obligatoriske, såle-

des at medlemsstaterne kan indføre de nødvendige foranstaltninger gradvis og på en fleksi-

bel måde, idet systemet vil blive taget op til revision efter den første gennemførelsesfase.

Det er derfor fastsat i den fælles holdning, at målet skal nås på grundlag af reference-

værdier for første fase (2% senest den 31. december 2005) og anden fase (5,75% senest

den 31. december 2010) (artikel 3, stk. 1, litra b)). Medlemsstaterne fastsætter vejledende

mål for minimumsandelen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer, der mar-

kedsføres på deres område, for såvel første som anden fase. (artikel 3, stk. 1, litra a) og b)).

Denne fremgangsmåde i to faser suppleres med en revisionsklausul, der bygger på indbe-

retninger fra Kommissionen og medlemsstaterne (artikel 4, stk. 1 og 2). I indberetningerne

kan medlemsstaterne differentiere de nationale vejledende mål sammenholdt med referen-

ceværdierne, men differentieringerne skal begrundes med specifikke elementer (artikel 4,

stk. 1, litra a) og b)). På grundlag af medlemsstaternes indberetninger udarbejder Kommis-

sionen en evalueringsrapport og forelægger forslag til tilpasning af målene, hvis det er

relevant.

8. Rådet har desuden tydeliggjort eller ændret følgende punkter:

Blanding: Rådet har ikke fulgt forslaget om den blanding, der skal opnås i anden fase

(bilaget), da det mener, at blanding endnu ikke er en standardiseret procedure, og med-

lemsstaterne derfor frit skal kunne vælge, om de vil blande biobrændstof i fossilt brænd-

stof.

Produktliste (artikel 2, stk. 2): Rådet har flyttet listen over produkter, der betragtes som

"biobrændstoffer", fra bilaget til artikel 2, stk. 2, og har tilføjet følgende produkter: "bio-

MTBE", "syntetisk biobrændstoffer", og "biohydrogen". Hermed har Rådet også gjort det

klart, at dette er en åben liste, der kan tilpasses til den tekniske udvikling efter komitologi-

proceduren (artikel 6).
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Biobrændstoffers økobalance: Rådet har styrket sammenhængen mellem fremme af bio-

brændstoffer og andre fornyelige brændstoffer og ydelse af bidrag til overholdelsen af for-

pligtelserne med hensyn til klimaændringer, miljøvenlig forsyningssikkerhed og fremme af

vedvarende energikilder (artikel 1). Desuden skal der i de foranstaltninger, som medlems-

staterne træffer for at sikre, at en minimumsandel af biobrændstoffer og andre fornyelige

brændstoffer markedsføres på deres område, også tages hensyn til de forskellige biobrænd-

stoffers samlede klima- og økobalance, og i den forbindelse kan der ske en prioritering af

de biobrændstoffer, der udviser en særdeles god omkostningseffektiv økobalance, samtidig

med at der tages hensyn til konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (artikel 3).

Indberetningspligt (artikel 4): Idet Rådet er enigt om, at forholdene i medlemsstaterne er

meget forskellige, skal medlemsstaterne i deres indberetninger begrunde differentierede

materielle mål sammenholdt med referenceværdierne på grundlag af følgende to sæt

elementer: a) objektive faktorer såsom fremstillingspotentiale og brug af biomasse til

anden energianvendelse og de særlige forhold, der kendetegner det nationale marked for

brændstoffer til transport, og b) nationale politikker, der opfylder energisektorens målsæt-

ninger inden for transportsektoren i EU, og som tager sigte på at opfylde samme målsæt-

ninger som dem, der forfølges i direktivet.

IV. ACCEPTEREDE ÆNDRINGER

9. Af Europa-Parlamentets 60 ændringer har Rådet accepteret følgende 26, nogle af dem mht.

substansen, delvis eller mht. princippet:

Betragtningerne:
Ændring 2 (delvis): vedrørende det spektrum af biomasse, som kan danne grundlag for
fremstilling (betragtning 3)
Ændring 3: henviser til udvidelsen (betragtning 4)
Ændring 4: understreger betydningen af at anvende alternative brændstoffer (betragtning 5)
Ændring 7: understreger betydningen af overholdelse af fællesskabslovgivningen om
brændstofkvalitet og emissioner fra køretøjer (betragtning 7)
Ændring 8: minder om de potentielle resultater af teknologi vedrørende biobrændstof i EU
(betragtning 8)
Ændring 12 (delvis): giver et eksempel på anvendelse af biobrændstoffer (betragtning 9)
Ændring 14: omhandler den fremtidige udvikling af anvendelsen af hydrogen (betragt-
ning 10)
Ændring 15: minder om, at forskningspolitikken er nyttig med henblik på anvendelse af
hydrogen (betragtning 11)
Ændring 16: vedrører standarder for biobrændstoffer (betragtning 13)
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Ændring 18: understreger, at bioethanol og biodiesel skal opfylde kvalitetsstandarderne
(betragtning 14)
Ændring 19 (delvis) og 35: understreger biobrændstoffernes bidrag til andre politikker, så-
som bæredygtig udvikling i landdistrikterne (betragtning 15)
Ændring 20: minder om målene for alternative brændstoffer i grønbogen om forsynings-
sikkerhed (betragtning 17)
Ændring 21: angiver, at alternative brændstoffer skal være disponible i stort omfang for at
blive konkurrencedygtige (betragtning 18)
Ændring 22: minder om støtteforanstaltningerne i Europa-Parlamentets beslutning
(betragtning 19)
Ændring 23: anfører, at alle parter, både på nationalt plan og EF-plan, skal inddrages
(betragtning 20)
Ændring 26: understreger biobrændstoffers tekniske gennemførlighed (betragtning 22)
Ændring 28 (mht. princippet): understreger behovet for at fremme forskningen inden for
biobrændstoffers bæredygtighed (betragtning 24)
Ændring 29: vedrører kravene i direktivets artikel 4, stk. 2 (betragtning 25)
Ændring 30 (delvis): biobrændstoffer fremstillet ved ikke-kemiske processer kan også
anvendes under visse omstændigheder (betragtning 12)
Ændring 31: vedrører udviklingen af passende kvalitetsstandarder for biobrændstoffer
(betragtning 27)
Ændring 32: understreger, at fremme af biobrændstoffer skal være i overensstemmelse
med medlemsstaternes andre miljøbeskyttelsesmål og dermed forbundne strategiske mål-
sætninger (betragtning 28)

Artiklerne:
Ændring 58: definitionen af "biohydrogen" er tilføjet på listen over produkter, der betragtes
som biobrændstoffer (artikel 2, stk. 2, litra i))
Ændring 43: prioriterer fremme af de biobrændstoffer, der udviser en særdeles god om-
kostningseffektiv økobalance (artikel 3, stk. 4)
Ændring 46: vedrører information af offentligheden om biobrændstoffer og andre fornye-
lige brændstoffers potentiale (artikel 3, stk. 5)
Ændring 70 (mht. princippet): understreger betydningen af at tage hensyn til biobrændstof-
fers miljøindvirkninger, når listen tilpasses (artikel 5).

V. ÆNDRINGER, DER IKKE ER MEDTAGET

10. Rådet mener, at ændring 1, 6, 9, 11, 13, 17, 25, 27, 33, 37, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 56, 60 og

66, som Kommissionen har forkastet, er enten for restriktive (f.eks. 6, 37, 40 og 11) eller

går ud over direktivets målsætninger (1, 9, 13, 17, 25, 27, 33, 41, 44, 50, 51, 52, 60 og 66)

eller allerede er dækket af de nuværende bestemmelser, og har derfor besluttet ikke at

medtage dem i den fælles holdning.

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Tidl. dok. nr.: 12656/02 ENER 207 TRANS 226 ENV 529 FISC 250 CODEC 1183
Komm. forsl. nr.: 15500/01 ENER 18 TRANS 247 ENV 676 FISC 276 CODEC 1391
Vedr.: Vedtagelse af en fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport

1. Kommissionen forelagde den 17. december 2001 et forslag1, der er baseret på traktatens

artikel 175, stk. 1, dvs. at den fælles beslutningsprocedure finder anvendelse.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse2 den 4. juli 2002, idet det

godkendte 60 ændringer. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse3 den

25. april 2002 og Regionsudvalget afgav udtalelse4 den 16. maj 2002.

3. Kommissionen fremsendte sit ændrede forslag til Rådet den 13. september 20025.

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 205.
2 EFT C ...
3 EFT C 149 af 21.6.2002, s. 7.
4 EFT C ...
5 dok. 12043/02 ENER 189 TRANS 227 ENV 483 FISC 236 CODEC 1097.
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4. Energigruppen har drøftet det ændrede forslag samt de af Europa-Parlamentet foreslåede

ændringer og er nået til enighed om et udkast til Rådets fælles holdning. Teksten til udkastet

til fælles holdning, som er endeligt udformet af Jurist-lingvist-Gruppen, findes i dok.

12695/02 ENER 211 TRANS 248 ENV 545 FISC 253 CODEC 1196.

5. Rådets begrundelse findes i addendummet til dokument 12695/02.

6. Coreper vil derfor kunne henstille til Rådet, at det

− vedtager den fælles holdning i dok. 12695/02 ENER 211 TRANS 248 ENV 545 FISC

253 CODEC 1196 og fremsender den til Europa-Parlamentet sammen med

begrundelsen i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2,

− optager erklæringerne i bilaget til dette dokument i mødeprotokollen.

________________________
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BILAG

ERKLÆRINGER TIL OPTAGELSE I RÅDETS MØDEPROTOKOL

Erklæring fra Portugal ad artikel 4, stk. 1:

Portugal erklærer, at differentierede nationale mål sammenholdt med de referenceværdier, der er

omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), bl.a. kan bygge på nationale politikker inden for

transportsektoren, som tager sigte på at opfylde samme målsætninger som dem, der forfølges i

direktivet, men som ikke nødvendigvis fremmer vedvarende energikilder.

Erklæring fra B,DK,IRL,L,P,S,FIN,UK ad artikel 4, stk. 2, sidste punktum:

B,DK,IRL,L,P,S,FIN,UK erklærer, at optagelsen af disse bestemmelser i dette direktiv hverken

indebærer disse delegationers tilslutning til princippet om obligatoriske mål eller deres tilslutning til

forslag fra Kommissionen, der måtte blive fremsat i henhold til artikel 4.

________________________
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Tidl. dok. nr.: 12656/02 ENER 207 TRANS 226 ENV 529 FISC 250 CODEC 1183
Komm. forsl. nr.: 15500/01 ENER 18 TRANS 247 ENV 676 FISC 276 CODEC 1391
Vedr.: Vedtagelse af en fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport

Følgende erklæring tilføjes blandt erklæringerne til optagelse i Rådets mødeprotokol, der findes i

bilaget til dok. 13579/02:

"Kommissionen erklærer, at nationale politikker, der kan begrunde differentierede nationale mål, i

forbindelse med dette direktiv, der specifikt tager sigte på fremme af anvendelsen af biobrændstof-

fer og andre fornyelige brændstoffer, helt klart bør tage sigte på fremme af fornyelige energikilder

sideløbende med de andre målsætninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b)."

________________________
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2001/0265 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer eller andre fornyelige

brændstoffer til transport

1- BAGGRUND

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2001) 547-2 endelig – 2001/0265 (COD)): 14.12.2001

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 25.4.2002

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 4.7.2002

Dato for fremsendelse af ændret forslag: 13.9.2002

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 18.11.2002

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens initiativ er en opfølgning på de problemer i transportsektoren, som den
fremsatte i sin grønbog "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed"1:
sektorens betydelige andel af energiforbruget, tiltagende CO2-emissioner, den nuværende
afhængighed af fossile brændstoffer og følgerne for forsyningssikkerhed og klimaændringer.
Flere medlemsstater har truffet foranstaltninger for at fremme anvendelsen af biobrændstoffer
og dermed imødegå disse problemer ud fra den betragtning, at en forpligtelse på EU-niveau til
at fremme biobrændstoffer ville være et stort skridt på vejen mod at skabe et gunstigt klima
for de nødvendige investeringer i landbrugets og industriens produktion.

                                                
1 KOM(2000) 769 endelig af 29.11.2000.



3

Kommissionen fremlagde derfor et forslag, hvis hovedmål var at fremme anvendelsen af
biobrændstoffer ved at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at træffe de nødvendige
foranstaltninger, bl.a. lovgive, for at sikre, at biobrændstoffer fra 2005 udgør en vis
minimumsandel af det brændstof til transport, der sælges på deres territorium. Den foreslåede
mindste andel blev foreslået til 2% i 2005 med en årlig stigning til 5,75% i 2010. Ansvaret for
de praktiske foranstaltninger, hvormed disse mål opnås, bør forblive hos medlemsstaterne.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Generelt

Det spanske og nu senest det danske formandskab har behandlet forslaget som en høj
prioritet.

Europa-Parlamentet gik også aktivt ind i sagen og afsluttede sin førstebehandling i
god tid. Dette gav medlemsstaterne nyttige retningslinjer under forhandlingerne om
en fælles holdning i Rådet.

Kommissionen beklager, at Rådet ikke har accepteret det forslag, som
Kommissionen fremsatte, og Europa-Parlamentet støttede, om at etableringen af et
levedygtigt EU-marked for biobrændstoffer bør støttes af bindende, harmoniserede
mål for medlemsstaterne. Rådet foreslog i stedet, at hver medlemsstat fastsætter
deres egne mål under hensyntagen til referenceværdier, som opstilles i forslaget. Da
der er behov for at tage et første, mærkbart skridt i etableringen af en EU-politik om
fremme af biobrændstoffer, kan Kommissionen modstræbende acceptere Rådets
holdning som grundlag for et kompromis - især fordi den fælles holdning indeholder
en genbehandlingsklausul, der giver Kommissionen ret til at foreslå obligatoriske
mål, såfremt medlemsstaterne ikke når deres mål.

3.2 Hovedelementer i den fælles holdning vedrørende Europa-Parlamentets
ændringsforslag:

Hovedmålene med Europa-Parlamentets ændringsforslag var:

a. At bibeholde de obligatoriske mål foreslået af Kommissionen, men at fjerne
målene for et minimumsiblandingsniveau og gøre det muligt at indrømme en
engangsundtagelse i op til to år for de medlemsstater, som måtte have særlige
vanskeligheder med at opfylde de obligatoriske mål.

b. At fastslå, at listen over biobrændstofprodukter i direktivet er vejledende og
ikke udelukker andre produkter.

c. At skabe garanti for, at der ved udviklingen af biobrændstoffer tages hensyn til
omkostningerne i form af kuldioxidemissioner i produktets samlede livscyklus,
og at udviklingen ikke sker på bekostning af luftkvalitet, brændstofkvalitet,
emissionsnormer, energieffektivitet og bæredygtig arealanvendelse.

d. At sikre, at forbrugerne i tilstrækkelig grad informeres om udbuddet af
biobrændstoffer.



4

Ad a. Mål for afsætning af biobrændstoffer i medlemsstaterne

Europa-Parlamentet godkendte Kommissionens forslag om at fastsætte
harmoniserede og gradvist stigende mål for medlemsstaternes afsætning af
biobrændstoffer på deres hjemmemarkeder. Målene skulle indledningsvis fastsættes
til 2 % i 2005 og frem til 2010 stige til 5,75 %. Europa-Parlamentet foreslog
imidlertid 2 væsentlige ændringer: for det første at de særskilte mål om iblanding
slettes, og for det andet at medlemsstaterne med Kommissionens godkendelse kan
opnå en engangsundtagelse på to år.

Ifølge den fælles holdning forpligtes hver medlemsstat til kort efter direktivets
ikrafttræden at fastsætte nationale mål for afsætning af biobrændstoffer og andre
fornyelige brændstoffer på deres hjemmemarkeder. Ved fastsættelsen af disse mål er
medlemsstaterne forpligtet til at tage hensyn til de mål og tidshorisonter, som
Kommissionen har foreslået, og Europa-Parlamentet har godkendt, og som er
bibeholdt i direktivet som "referenceværdier". Hver medlemsstat skal endvidere (i
givet fald) begrunde afvigelser mellem deres nationale mål og referenceværdierne ud
fra kriterier, der er fastsat i direktivet. Disse kriterier er: begrænset national
produktionskapacitet og prioriteringen af mål inden for de nationale energi- og
transportpolitikker, som, skønt de ikke omhandler fremme af biobrændstoffer,
stemmer overens med EU's politik og sigter mod mål svarende til målene med
biobrændstofdirektivet (klimaændringer, forsyningssikkerhed og fremme af
vedvarende energikilder).

I den fælles holdning bibeholdes Kommissionens forslag om, at medlemsstaterne
hvert år skal rapportere om fremskridt, og den godkender Europa-Parlamentets
forslag om, at Kommissionen skal rapportere hvert andet år, første gang i 2006, om
medlemsstaternes fremskridt med hensyn til at fremme biobrændstoffer og andre
fornyelige brændstoffer. I den fælles holdning anføres det, at Kommissionen på
grundlag af disse rapporter kan forelægge Europa-Parlamentet og Rådet
hensigtsmæssige forslag, og at disse forslag kunne omfatte nye forslag om
obligatoriske mål.

Skønt Rådet har indvilget i at anvende kvantitative mål for fremme af anvendelsen af
biobrændstoffer i transportsektoren, er Kommissionen af den opfattelse, at den fælles
holdning ikke lever op til Kommissionens og Europa-Parlamentets ambitioner om at
tage et afgørende skridt med hensyn til øget anvendelse af biobrændstoffer.

Ad b. Definition af biobrændstoffer

Kommissionens oprindelige forslag omfattede (i et bilag) en liste over eksisterende
biobrændstoffer. Hensigten med denne liste var at anskueliggøre og give eksempler
på de forskellige biobrændstofprodukter, som der tænkes på, når der i direktivet
omtales "flydende eller gasformigt brændstof til transport, fremstillet på grundlag af
biomasse". Europa-Parlamentet var af den opfattelse, at der var behov for at ændre
teksten for at tydeliggøre, at listen ikke var udtømmende. I den fælles holdning
opfyldes dette mål ved at:

a) udvide listen over eksempler på biobrændstoffer (tilføje "biohydrogen" og
slette "bioolie", jf. Europa-Parlamentets forslag)

b) flytte listen fra bilaget til artiklerne og 
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c) omformulere artikel 2 for at tydeliggøre, at listen ikke udelukker andre
produkter.

I den fælles holdning åbnes der også mulighed for at tilføje "andre fornyelige
brændstoffer" til de mål, som medlemsstaterne skal fastsætte og søge at opfylde.
Kommissionens oprindelige forslag nævnte kun biobrændstoffer, idet den
teknologiske udvikling og den praktiske anvendelse i transportsektoren af andre,
fornyelige brændstoffer forekom at ligge uden for dette direktivs tidshorisont.
Kommissionen har ingen indvendinger mod dette forslag fra Rådet, navnlig fordi det
underbygges af en klar definition knyttet til begrebet vedvarende energikilder, som
allerede har fået en plads i den europæiske lovgivning (direktiv 2001/77/EF).

Europa-Parlamentet ønskede at tilføje en bestemmelse om kun at fremme de
biobrændstoffer, der bidrager til en betydelig nedbringelse af
drivhusgasemissionerne. Kommissionen er af den opfattelse, at alle biobrændstoffer
giver et sådant bidrag, og at det derfor er unødvendigt at tilføje denne betingelse.
Den fælles holdning afspejler Kommissionens vurdering.

Ad c. Miljøbeskyttelse

Det blev anerkendt i Kommissionens oprindelige forslag, at udviklingen af
biobrændstoffer ikke må ske på bekostning af andre politiske mål. Forslaget
indeholdt f.eks. et krav om, at medlemsstaterne overvåger virkningerne af
dieselblandinger, der indeholder mere end 5 % biobrændstoffer for at sikre, at
Fællesskabets eksisterende emissionsnormer overholdes.

Europa-Parlamentet lagde vægt på at sikre, at biobrændstofdirektivet ikke ville
fremme en udvikling, som havde negative virkninger for miljø og landbrug. Europa-
Parlamentet stemte bl.a. for følgende ændringsforslag:

a) Kommissionen pålægges at udarbejde og offentliggøre forslag indeholdende
udførlige omkostningsoverslag vedrørende gennemførelsen af direktivet, og
forslagene skal inddrage en række miljømæssige overvejelser. Kommissionen
accepterede dette i sit ændrede forslag, og Rådet accepterede det i princippet. I
den fælles holdning stilles der krav om, at den rapport, som Europa-
Parlamentet ønsker, kombineres med de evalueringsrapporter, som
Kommissionen skal udarbejde regelmæssigt, jf. Kommissionens forslag (hvert
andet år ifølge et andet ændringsforslag fra Europa-Parlamentet).

b) Det kræves, at medlemsstaterne skal prioritere biobrændstoffer med en meget
god økobalance. Dette blev i princippet accepteret af medlemsstaterne: i den
fælles holdning blev det tydeliggjort, at prioriteringen kunne tage hensyn til
lønsomhed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed.

c) Det kræves, at Kommissionen opstiller en specifik vurdering af
miljøvirkninger, der anvendes ved udarbejdelsen af dens toårlige evalueringer.
Dette specifikke punkt er ikke taget med i den fælles holdning, men de
miljøfaktorer, som Europa-Parlamentet lægger vægt på, er taget med i en
udvidet liste over punkter, som Kommissionens evaluering skal berøre. Det er
klart, at Kommissionen må foretage grundige økonomiske og miljømæssige
vurderinger af biobrændstoffernes virkninger for at kunne udarbejde de
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rapporter, som Rådet ønsker. Kommissionen mener derfor, at den fælles
holdning imødekommer Europa-Parlamentets mål på dette punkt.

Ad d. Formidling af oplysninger til forbrugere

Europa-Parlamentet foreslog at pålægge medlemsstaterne at underrette forbrugerne
om mulighederne for at anvende biobrændstoffer. Den fælles holdning indeholder et
sådant krav.

Europa-Parlamentet tilføjede et specifikt krav om, at diesel med et indhold af
biobrændstof på over 5 % bør mærkes på salgsstederne. I den fælles holdning
accepteres princippet om at formidle sådanne oplysninger til forbrugerne og lade
mærkningskravet gælde alle mineralolieblandinger, som indeholder mere end 5 %
fedtsyremethylestere (FAME) eller bioethanol.

4- KONKLUSION

Kommissionen finder, at Rådets enstemmigt vedtagne fælles holdning af 18 november 2002
generelt er tro mod ånden i kommissionsforslaget af 12. september 2002, der blev fremlagt
som reaktion på en række betænkeligheder, som Rådet og Europa-Parlamentet havde givet
udtryk for.

Kommissionen finder, at den fælles holdning afspejler Europa-Parlamentets betænkeligheder
og overtager mange af dets ændringsforslag. I det centrale spørgsmål om udformning af
målene indeholder den fælles holdning et alternativ til rent obligatoriske eller frivillige
foranstaltninger. Hver medlemsstat vil for første gang skulle arbejde hen imod et mål for øget
anvendelse af biobrændstoffer til transport. Den fælles holdning fastholder også de ambitiøse
mål, som Europa-Parlamentet støttede, om øget anvendelse af biobrændstoffer, og den sikrer,
at de medlemsstater, der vælger at sætte mål lavere end disse "referenceværdier", vil skulle
begrunde denne beslutning i henhold til en lille gruppe kriterier. Desuden giver den fælles
holdning mulighed for, at Kommissionen fremover kan forelægge forslag om obligatoriske
mål, hvis det med det fastsatte system ikke er muligt at opfylde de overordnede mål i
direktivet.

Med hensyn til definitionen af biobrændstoffer søger den fælles holdning at sikre, at "andre
fornyelige brændstoffer", der anvendes i transportsektoren, ikke udelades af forslaget.

Kommissionen påskønner, at Europa-Parlamentet ønsker en velovervejet indførelse af
biobrændstoffer på grundlag af et klart belæg for disses nyttevirkninger. Rådet deler denne
holdning, og den fælles holdning inddrager eller tilpasser et antal af Europa-Parlamentets
specifikke forslag. Navnlig bør de udførlige og omfattende toårlige rapporter, som foreslås i
den fælles holdning, kunne mindske Europa-Parlamentets betænkeligheder.

I den fælles holdning er der også indføjet ændringer, som afspejler Europa-Parlamentets
betænkeligheder med hensyn til formidling af oplysninger til forbrugerne.

Skønt Kommissionen må notere sig, at målene har ændret karakter fra obligatoriske til
vejledende, er den af den opfattelse, at der med den fælles holdning er opnået et kompromis
mellem behovet for at skride til handling på fællesskabsplan og medlemsstaternes behov for
et vist handlerum til at efterstræbe og opfylde disse fælles mål under Fællesskabets tilsyn.


