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RICHTLIJN 2002/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van       

ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen

in het vervoer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 103 E van 30.4.2002, blz. 205.
2 PB C 149 van 21.6.2002, blz. 7.
3 Advies van 16.5.2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
4 Advies van het Europees Parlement van 4 juli 2002 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ............... (nog niet bekend-
gemaakt in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ............... (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001 heeft overeenstemming bereikt over

een communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling die een aantal maatregelen omvat,

waaronder de ontwikkeling van biobrandstoffen.

(2) Natuurlijke hulpbronnen, waarvan volgens artikel 174, lid 1, van het Verdrag behoedzaam en

rationeel gebruik moet worden gemaakt, omvatten olie, aardgas en vaste brandstoffen, die als

energiebron van essentieel belang zijn, maar ook de belangrijkste bronnen van koolstof-

dioxide-emissies vormen.

(3) Er bestaat echter een breed scala van biomassa waaruit biobrandstoffen gewonnen kunnen

worden, afkomstig van land- en bosbouwproducten en van afval- en restproducten van de

bosbouw, de houtverwerkende industrie en de levensmiddelenindustrie.

(4) De vervoerssector neemt meer dan 30% van het eindverbruik van energie in de Gemeenschap

voor zijn rekening en groeit, een tendens die zich waarschijnlijk nog zal versterken, en de

uitstoot van koolstofdioxide houdt hiermee gelijke tred. Deze groei zal procentueel sterker

zijn in de kandidaat-lidstaten na hun toetreding tot de EU.

(5) Het Witboek van de Europese Commissie (Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd

om te kiezen) gaat ervan uit dat de CO2-emissie van de vervoerssector tussen 1990 en 2010

met 50% zal stijgen tot ongeveer 1113 miljoen ton en stelt hiervoor met name het wegvervoer

verantwoordelijk, waarvan 84% van de door het vervoer veroorzaakte CO2-uitstoot afkomstig

is. Om ecologische redenen wordt er in het Witboek derhalve op aangedrongen dat de

afhankelijkheid van aardolie (momenteel 98%) in de vervoerssector door toepassing van

alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen, verminderd wordt.
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(6) Een intensiever gebruik van biotransportbrandstoffen is een onderdeel van het pakket maat-

regelen dat nodig is ter naleving van het Protocol van Kyoto, alsook van enig ander beleids-

pakket ter nakoming van verdere verplichtingen ter zake.

(7) Een intensiever gebruik van biotransportbrandstoffen, waarbij andere alternatieve brand-

stoffen, waaronder LPG en CNG voor voertuigen, niet worden uitgesloten, is een van de

instrumenten waarmee de Gemeenschap haar afhankelijkheid van ingevoerde energie kan

verminderen en invloed kan uitoefenen op de transportbrandstofmarkt en daarmee op de

continuïteit van de energievoorziening op middellange en lange termijn. Dit motief mag

echter niet afdoen aan het belang van het naleven van de communautaire wetgeving inzake de

kwaliteit van brandstof, de uitstoot van motorvoertuigen en de kwaliteit van de lucht.

(8) Als gevolg van de technologische vooruitgang zijn de meeste momenteel in de Europese Unie

in het verkeer zijnde voertuigen in staat zonder probleem een brandstofmengsel te gebruiken

dat voor een klein percentage bestaat uit biobrandstoffen. Op grond van de laatste technolo-

gische ontwikkelingen kunnen hogere percentages biobrandstoffen worden gebruikt. Er zijn

landen waarin al 10% of meer biobrandstof in het brandstofmengsel wordt gebruikt.

(9) Bedrijfswagenparken bieden mogelijkheden voor het gebruik van hogere concentraties

biobrandstoffen. In sommige steden bestaan reeds bedrijfswagenparken die functioneren op

onvermengde biobrandstoffen en zo in sommige gevallen hebben bijgedragen tot de ver-

betering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.
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(10) De bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer is een stap in de richting

van een bredere toepassing van biomassa, die uiteindelijk zal leiden tot een grotere ontwikke-

ling van biobrandstoffen zonder andere opties uit te sluiten, in het bijzonder de waterstofoptie.

(11) De waterstofsector moet in het onderzoeksbeleid van de lidstaten inzake intensiever gebruik

van biobrandstoffen een belangrijke plaats krijgen en moet ook in de communautaire kader-

programma's worden aangemoedigd.

(12) Onvermengde plantaardige olie uit oliehoudende planten die gewonnen wordt door persing,

extractie of soortgelijke procédés en die natuurlijk of geraffineerd, maar chemisch onge-

wijzigd is, kan in bepaalde gevallen ook als biobrandstof worden gebruikt, indien het gebruik

daarvan verenigbaar is met de motortypen en de daarvoor geldende emissievoorschriften.

(13) De voorwaarde dat nieuwe soorten brandstoffen moeten voldoen aan erkende technische

normen is belangrijk voor de acceptatie op grote schaal door klanten en voertuigproducenten,

en daarmee voor de verspreiding op de markt. Technische normen vormen ook het uitgangs-

punt voor de eisen aan en het toezicht op emissies. Voor nieuwe soorten brandstoffen kan het

moeilijk zijn te voldoen aan de huidige technische normen, die voornamelijk zijn ontwikkeld

voor conventionele fossiele brandstoffen. De Commissie en de normalisatie-instellingen

moeten de ontwikkelingen volgen en actief normen aanpassen en opstellen, zodat nieuwe

soorten brandstoffen geïntroduceerd kunnen worden, met behoud van de eisen op het gebied

van de milieuprestaties.
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(14) Bio-ethanol en biodiesel, die in gemengde of ongemengde vorm in voertuigen worden

gebruikt, moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld om te garanderen dat

de motoren optimaal functioneren. Bij biodiesel voor dieselmotoren die met het veresterings-

procédé is geproduceerd, kan de norm prEN 14214 van de Europese Commissie voor

normalisatie voor methylvetzuren (FAME) worden toegepast. Daarnaast zou de CEN ge-

schikte normen voor andere biotransportbrandstoffen in de Europese Unie moeten vaststellen.

(15) Bevordering van het gebruik van biobrandstoffen met inachtneming van duurzame landbouw-

en bosbouwpraktijken, als vastgelegd in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zal nieuwe

kansen scheppen voor duurzame plattelandsontwikkeling in het kader van een meer

marktgericht gemeenschappelijk landbouwbeleid dat meer op de Europese markt gericht is, en

voor een levend platteland en een multifunctioneel landbouwbeleid, en kan een nieuwe markt

voor innoverende landbouwproducten openen.

(16) In zijn resolutie van 8 juni 1998 1 heeft de Raad zijn steun gegeven aan de strategie en het

actieplan voor duurzame energiebronnen van de Commissie en heeft hij aangedrongen op

specifieke maatregelen in de sector biobrandstoffen.

(17) In het Groenboek van de Commissie "Op weg naar een Europese strategie voor een continue

energievoorziening" wordt als doel gesteld om in de sector van het wegvervoer conventionele

brandstoffen tegen 2020 voor 20% te vervangen door alternatieve brandstoffen.

(18) De marktpenetratie van alternatieve brandstoffen is niet alleen afhankelijk van een ruime

beschikbaarheid, maar ook van concurrerende prijzen.

                                                
1 PB C 198 van 24.6.1998, blz. 1.
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(19) In zijn resolutie van 18 juni 1998 1 heeft het Europees Parlement erop aangedrongen het

marktaandeel van biobrandstoffen binnen vijf jaar tot 2% te verhogen door middel van een

pakket maatregelen dat onder andere voorziet in belastingvrijstelling, financiële steun voor de

verwerkende industrie en de vaststelling van een verplicht percentage biobrandstoffen voor de

oliemaatschappijen.

(20) Welke methode het meest geschikt is om op nationaal en communautair niveau het markt-

aandeel van biobrandstoffen op te voeren, is afhankelijk van de beschikbaarheid van hulp-

bronnen en grondstoffen, het nationale en communautaire beleid ter bevordering van

biobrandstoffen, fiscale regelingen en de wijze waarop alle belanghebbenden/partijen erbij

betrokken worden.

(21) Nationale beleidsinitiatieven ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen mogen er

niet toe leiden dat het vrije verkeer van brandstoffen die aan de in de communautaire wet-

geving vastgestelde geharmoniseerde milieuspecificaties voldoen, wordt belemmerd.

(22) De bevordering van de productie en het gebruik van biobrandstoffen kan helpen de afhanke-

lijkheid van energie en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bovendien kunnen

biobrandstoffen, in ongemengde vorm of als bijmengsel, in principe in bestaande motor-

voertuigen en in het huidige distributiesysteem voor motorbrandstof worden gebruikt. Het

bijmengen van biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen kan een kostenvermindering in het

distributiesysteem in de Gemeenschap vergemakkelijken.

                                                
1 PB C 210 van 6.7.1998, blz. 215.
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(23) Daar de doelstelling van het overwogen optreden, te weten de invoering van algemene

beginselen inzake een minimumpercentage aan biobrandstoffen dat op de markt gebracht en

gedistribueerd moet worden, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en

derhalve wegens de omvang van het optreden beter op communautair niveau kan worden

verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neer-

gelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om

deze doelstelling te verwezenlijken.

(24) Onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van de duurzaamheid van bio-

brandstoffen moeten worden bevorderd.

(25) Het toegenomen verbruik van biobrandstoffen moet gepaard gaan met een diepgaande analyse

van de gevolgen op milieu-, economisch en sociaal gebied om te kunnen besluiten over de zin

van een verhoging van het aandeel van biobrandstoffen in verhouding tot traditionele

brandstoffen.

(26) Er dient te worden voorzien in de mogelijkheid om de lijst van biobrandstoffen en het

percentage van de duurzame component alsmede het schema voor de introductie van

biobrandstoffen op de markt voor transportbrandstoffen snel te kunnen aanpassen aan de

technische vooruitgang en aan de resultaten van een milieueffectbeoordeling over de eerste

fase van die introductie.

(27) Er dient te worden voorzien in de mogelijkheid snel kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor de

biobrandstoffen die in de automobielsector worden gebruikt, hetzij ongemengd, hetzij

bijgemengd in traditionele brandstoffen. Hoewel het biologisch afbreekbare deel van afval

een potentieel nuttige bron is voor de productie van biobrandstoffen, moet in het kader van de

kwaliteitsnorm rekening worden gehouden met de mogelijke vervuiling van het afval, om te

voorkomen dat specifieke componenten het voertuig beschadigen en/of de kwaliteit van de

emissie doen dalen.
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(28) De stimulering van de bevordering van biobrandstoffen moet stroken met de doelstellingen op

het gebied van de continuïteit van de voorziening en het milieu en de hiermee verband

houdende beleidsdoelstellingen en -maatregelen in elke lidstaat. De lidstaten kunnen daarbij

nagaan wat de meest kosteneffectieve methoden zijn om de mogelijkheden van het gebruik

van biobrandstof bekend te maken.

(29) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze richtlijn heeft tot doel het gebruik te bevorderen van biobrandstoffen of andere hernieuwbare

brandstoffen, waarmee in elke lidstaat dieselolie of benzine voor vervoersdoeleinden moet worden

vervangen, teneinde bij te dragen tot doelstellingen als nakoming van de verplichtingen op het

gebied van klimaatverandering, milieuvriendelijke voorzieningszekerheid en bevordering van

hernieuwbare energiebronnen.

Artikel 2

1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) "biobrandstof": vloeibare of gasvormige transportbrandstof die gewonnen is uit biomassa;

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.



12695/1/02 REV 1 md 9
DG C III    NL

b) "biomassa": de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de

landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante

bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk

afval;

c) "andere hernieuwbare brandstoffen": andere hernieuwbare brandstoffen dan biobrandstoffen,

die afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen als omschreven in Richtlijn

2001/77/EG 1 en voor vervoersdoeleinden gebruikt worden;

d) "energie-inhoud": de calorische onderwaarde van een brandstof.

2. Ten minste de hierna vermelde producten worden als biobrandstoffen beschouwd:

a) "bio-ethanol": voor gebruik als biobrandstof bestemd ethanol dat gewonnen is uit biomassa

en/of de biologisch afbreekbare afvalfractie;

b) "biodiesel": voor gebruik als biobrandstof bestemd methylester van plantaardige of dierlijke

olie van dieselkwaliteit;

c) "biogas": voor gebruik als biobrandstof bestemd brandstofgas dat gewonnen is uit biomassa

en/of uit de biologisch afbreekbare afvalfractie en dat gezuiverd kan worden tot aardgas-

kwaliteit, of houtgas;

d) "biomethanol": voor gebruik als biobrandstof bestemd methanol dat gewonnen is uit

biomassa;

                                                
1 Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001

betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op
de interne elektriciteitsmarkt (PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33).
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e) "biodimethylether": voor gebruik als biobrandstof bestemde dimethylether die gewonnen is

uit biomassa;

f) "bioETBE (ethyl-tertiair-butylether)": op basis van bio-ethanol geproduceerde ETBE. Het

volumepercentage bioETBE dat als biobrandstof wordt gerekend, bedraagt 47%;

g) "bioMTBE (methyl-tertiair-butylether)": een op basis van biomethanol geproduceerde brand-

stof. Het volumepercentage bioMTBE dat als biobrandstof wordt gerekend, bedraagt 36%;

h) "synthetische biobrandstoffen": synthetische koolwaterstoffen of mengsels van synthetische

koolwaterstoffen die gewonnen zijn uit biomassa;

i) "biowaterstof": voor gebruik als biobrandstof bestemde waterstof die gewonnen is uit

biomassa en/of uit de biologisch afbreekbare afvalfractie.

Artikel 3

1. a) De lidstaten dragen er zorg voor dat een minimaal aandeel van biobrandstoffen en

andere hernieuwbare brandstoffen op hun markten aangeboden wordt, en stellen daarvoor nationale

indicatieve streefcijfers vast.

b) i) De referentiewaarde voor deze streefcijfers bedraagt 2%, berekend op basis van

de energie-inhoud van de totale hoeveelheid benzine en dieselolie die op

31 december 2005 voor vervoersdoeleinden op hun markten aangeboden wordt.

ii) De referentiewaarde voor deze streefcijfers bedraagt 5,75%, berekend op basis

van de energie-inhoud van de totale hoeveelheid benzine en dieselolie die op

31 december 2010 voor vervoersdoeleinden op hun markten aangeboden wordt.
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2. Biobrandstoffen kunnen beschikbaar worden gesteld in de vorm van:

a) ongemengde biobrandstoffen of in hoge concentraties in derivaten van minerale oliën, in

overeenstemming met specifieke kwaliteitsnormen voor transporttoepassingen;

b) biobrandstoffen die in derivaten van minerale oliën zijn bijgemengd in overeenstemming met

de toepasselijke Europese normen inzake de technische specificaties van transportbrand-

stoffen (EN 228 en EN 590);

c) van biobrandstoffen afgeleide vloeistoffen, zoals ETBE (ethyl-tertiair-butylether), waarbij het

in artikel 2, lid 2, aangegeven percentage dat als biobrandstof wordt aangemerkt van

toepassing is.

3. De lidstaten zien toe op het effect van het gebruik van dieselbrandstof waarin meer dan

5% biobrandstoffen is bijgemengd door niet-aangepaste voertuigen, en treffen zo nodig maatregelen

om ervoor te zorgen dat de toepasselijke communautaire wetgeving inzake emissienormen wordt

nageleefd.

4. De lidstaten moeten bij hun maatregelen rekening houden met de volledige klimaat- en milieu-

balans van de verschillende soorten biobrandstoffen en kunnen bij voorrang biobrandstoffen met

een zeer goede, kosteneffectieve milieubalans bevorderen, met inachtneming van het concurrentie-

vermogen en de continuïteit van de voorziening.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat het publiek van de eventuele beschikbaarheid van biobrandstoffen

op de hoogte gebracht wordt. Voor derivaten van minerale oliën waarin een hoger percentage

biobrandstoffen dan de grenswaarde van 5% methylvetzuur (FAME) of bio-ethanol is bijgemengd,

wordt een aparte kenmerking op de verkooppunten verplicht gesteld.
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Artikel 4

1. De lidstaten brengen jaarlijks voor 1 juli bij de Commissie verslag uit over de totale afzet van

transportbrandstof en het aandeel van op de markt gebrachte biobrandstoffen, vermengd of

onvermengd, en andere hernieuwbare brandstoffen in die afzet in het voorgaande jaar. In voor-

komend geval brengen de lidstaten verslag uit over eventuele uitzonderlijke omstandigheden bij de

voorziening van ruwe olie of olieproducten die de afzet van biobrandstoffen hebben beïnvloed.

In het eerste verslag na de inwerkingtreding van deze richtlijn vermelden de lidstaten het niveau van

hun nationale indicatieve streefcijfers voor de eerste fase. In het verslag over 2006 vermelden de

lidstaten het niveau van hun nationale indicatieve streefcijfers voor de tweede fase.

Differentiatie van de nationale streefcijfers ten opzichte van de in artikel 3, lid 1, onder b),

genoemde referentiewaarden, wordt in deze verslagen met redenen omkleed en kan op de volgende

elementen worden gebaseerd:

a) objectieve factoren, zoals het beperkte nationale potentieel voor de vervaardiging van bio-

brandstoffen uit landbouwproducten en/of afvalstoffen, de nationale middelen die worden

toegewezen voor de productie van biomassa ten behoeve van andere vormen van energie-

gebruik dan vervoer en de specifieke kenmerken van de nationale markt voor transport-

brandstoffen;

b) nationale beleidsmaatregelen die stroken met de doelstellingen van de energiesector in de

Europese Unie (continuïteit van de voorziening, concurrentievermogen en milieu-

bescherming), die verband houden met de transportsector en die soortgelijke doelstellingen

hebben als deze richtlijn (verbintenissen op het gebied van klimaatverandering in acht nemen;

op milieuvriendelijke wijze bijdragen tot continuïteit van de voorziening; hernieuwbare

energiebronnen bevorderen).
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2. De Commissie stelt uiterlijk op 31 december 2006, en vervolgens om de twee jaar, een evaluatie-

verslag op voor het Europees Parlement en de Raad over de vooruitgang die in de lidstaten met het

gebruik van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen is geboekt.

Dit verslag dient ten minste de onderstaande elementen te omvatten:

a) de kosteneffectiviteit van de maatregelen die de lidstaten getroffen hebben om het gebruik van

biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen te bevorderen,

b) de economische aspecten en het milieueffect van een verdere verhoging van het aandeel van

biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen,

c) het aspect levenscyclus van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen, om

mogelijke maatregelen vast te stellen ten behoeve van de toekomstige bevordering van die

brandstoffen die klimaat- en milieuvriendelijk zijn en het potentieel hebben om concurrerend

en kostenefficiënt te worden,

d) de duurzaamheid van gewassen die gebruikt worden voor de productie van biobrandstoffen,

met name het bodemgebruik, de mate van teeltintensiteit, de wisselbouw en het gebruik van

pesticiden,

e) de evaluatie van de verschillende effecten van het gebruik van biobrandstoffen en andere

hernieuwbare brandstoffen op de klimaatverandering en de gevolgen voor de vermindering

van CO2-emissies,

f) een overzicht van andere opties voor de lange termijn op het gebied van maatregelen

betreffende de energie-efficiëntie op vervoersgebied.
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Op grond van dat verslag dient de Commissie zo nodig voorstellen bij het Europees Parlement en de

Raad in voor de aanpassing van de in artikel 3, lid 1, genoemde streefcijfers. Indien in het verslag

wordt geconcludeerd dat de indicatieve streefcijfers waarschijnlijk niet gehaald worden om redenen

die niet gerechtvaardigd zijn en/of geen verband houden met nieuw wetenschappelijk bewijs,

worden in die voorstellen in een passende vorm nationale streefcijfers opgenomen, waaronder

eventueel bindende streefcijfers.

Artikel 5

De lijst in artikel 2, lid 2, kan volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde procedure aan de technische

vooruitgang worden aangepast, rekening houdend met het milieueffect van biobrandstoffen.

Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Artikel 7

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk 31 december 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan

onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 8

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.
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Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 17 december 2001 heeft de Commissie een voorstel 1 ingediend uit hoofde van

artikel 175, lid 1, van het Verdrag.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 25 april 2002 advies 2 uitgebracht. Het

Comité van de Regio's heeft op 16 mei 2002 advies 3 uitgebracht.

3. Het Europees Parlement heeft op 4 juli 2002 in eerste lezing advies 4 uitgebracht,

waarbij 60 amendementen zijn goedgekeurd. In het licht van dit advies heeft de

Commissie op 13 september 2002 een gewijzigd voorstel ingediend.

4. Op 18 november 2002 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

5. Het doel van het voorstel is het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer in de EU te

bevorderen door ervoor te zorgen dat uiterlijk 31 december 2005 het verplichte

minimumaandeel van biobrandstoffen dat op de markten van de lidstaten wordt aan-

geboden, 2% bedraagt, berekend op basis van de energie-inhoud van de totale voor

vervoersdoeleinden op hun markten aangeboden hoeveelheid benzine en dieselolie, en

dat dit aandeel oploopt tot een minimumniveau van bijmenging overeenkomstig de in de

bijlage bij het voorstel opgenomen tabel. Met het voorgestelde mechanisme wordt

beoogd de naleving te helpen bevorderen van de in het kader van het Protocol van

Kyoto aangegane milieuverplichtingen, en er tevens voor te zorgen dat de Europese

Unie op energiegebied minder afhankelijk wordt van derde landen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

6. De belangrijkste door de Raad aangebrachte wijzigingen zijn als volgt:

                                                
1 PB C 103 E van 30.4.2002, blz. 205.
2 PB C 149 van 21.6.2002, blz. 7.
3 PB C
4 PB C
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7. a) De Raad heeft het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid van biobrandstoffen

naar andere hernieuwbare brandstoffen voor vervoer in iedere lidstaat, en de doelstelling

van deze richtlijn verbreed door het gebruik van die brandstoffen te bevorderen, en niet

simpelweg een minimumpercentage biobrandstoffen ter vervanging van conventionele

brandstoffen vast te stellen (artikel 1).

b) De Raad acht indicatieve streefcijfers geschikter dan verplichte, omdat de lidstaten met

indicatieve streefcijfers de nodige maatregelen geleidelijk en soepel kunnen invoeren,

waarbij ervan wordt uitgegaan dat het systeem na de eerste uitvoeringsfase opnieuw zal

worden bezien. Volgens het gemeenschappelijk standpunt dient de doelstelling daarom

te worden bereikt aan de hand van referentiewaarden voor de eerste fase (2% uiterlijk

op 31 december 2005) en de tweede fase (5,75% uiterlijk op 31 december 2010)

(artikel 3, lid 1, onder b)). De lidstaten stellen voor de eerste en de tweede fase nationale

indicatieve streefcijfers vast voor het minimumaandeel biobrandstoffen en andere

hernieuwbare brandstoffen dat op hun markten aangeboden wordt (artikel 3, lid 1,

onder a) en b)). Deze aanpak in twee fasen wordt gecompleteerd door een clausule

inzake een op de verslagen van de Commissie en de lidstaten gebaseerde evaluatie

(artikel 4, leden 1 en 2). In hun verslag mogen de lidstaten de nationale streefcijfers

differentiëren ten opzichte van de referentiewaarden; zo'n differentiatie dient evenwel

gemotiveerd te worden op basis van specifieke elementen (artikel 4, lid 1, onder a)

en b)). Op grond van de verslagen van de lidstaten stelt de Commissie een evaluatie-

verslag op en stelt zij, waar nodig, een aanpassing van de streefcijfers voor.

8. De Raad verduidelijkte c.q. wijzigde voorts de volgende punten:

Bijmenging: De Raad neemt het voor de tweede fase voorgestelde aandeel van de bijmenging

(bijlage) niet over, omdat zij ervan uitgaat dat bijmenging nog geen standaardprocedure is, en

dat derhalve aan de lidstaten dient te worden overgelaten of zij biobrandstof in de fossiele

brandstof willen mengen of niet.

Lijst van producten (artikel 2, lid 2): De Raad verplaatst de lijst van producten die als "bio-

brandstoffen" worden beschouwd van de bijlage naar artikel 2, lid 2, en voegt er de volgende

producten aan toe: "bio-MTBE", "synthetische biobrandstoffen" en "biowaterstof". Hiermee

geeft de Raad tevens te kennen dat deze lijst een open lijst is, die aan de hand van de techno-

logische ontwikkelingen door middel van comitologie (artikel 6) kan worden bijgewerkt.
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Milieubalans van biobrandstoffen: De Raad versterkt het verband tussen de bevordering van

biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen enerzijds, en de bijdrage aan de verwezen-

lijking van doelstellingen als nakoming van de verplichtingen op het gebied van klimaatverande-

ring, milieuvriendelijke voorzieningszekerheid en bevordering van hernieuwbare energiebronnen

anderzijds (artikel 1). Voorts moeten de lidstaten bij hun maatregelen rekening houden met de

volledige klimaat- en milieubalans van de verschillende soorten biobrandstoffen, zodat zij vooral

biobrandstoffen met een zeer kosteneffectieve milieubalans kunnen bevorderen, en concurrentie-

vermogen en voorzieningszekerheid niet uit het oog hoeven te verliezen (artikel 3).

Verplichtingen inzake verslaglegging (artikel 4): Ook de Raad is van mening dat de omstan-

digheden in de lidstaten sterk van elkaar verschillen; dit neemt niet weg dat de lidstaten in hun

verslagen afwijkingen in hun streefcijfers ten opzichte van de referentiewaarden dienen te

motiveren op basis van twee soorten elementen: a) objectieve factoren, zoals het productie-

potentieel en de toewijzing van biomassa aan andere vormen van energiegebruik, en de specifieke

kenmerken van de nationale markt voor transportbrandstoffen; b) nationale beleidsmaatregelen

die stroken met de doelstellingen van de energiesector, verband houden met de transportsector in

de Europese Unie en soortgelijke doelstellingen hebben als deze richtlijn.

IV. OVERGENOMEN AMENDEMENTEN

9. Van de 60 amendementen van het EP heeft de Raad de volgende 26 amendementen geheel,

gedeeltelijk of in beginsel overgenomen.

Overwegingen:
Amendement 2 (gedeeltelijk): betreft het scala van hernieuwbare biomassa dat kan worden
gebruikt (overweging 3);
Amendement 3: vestigt de aandacht op de uitbreiding (overweging 4);
Amendement 4: onderstreept het belang van het gebruik van alternatieve brandstoffen
(overweging 5);
Amendement 7: benadrukt het belang van naleving van de communautaire wetgeving
inzake de kwaliteit van brandstof en de uitstoot van motorvoertuigen (overweging 7);
Amendement 8: wijst op het potentieel van de biobrandstof-gerelateerde technologie in de
EU (overweging 8);
Amendement 12 (gedeeltelijk): geeft voorbeelden van het gebruik van biobrandstoffen
(overweging 9);
Amendement 14: gaat in op de toekomstige ontwikkeling van de waterstofoptie
(overweging 10);
Amendement 15: stelt dat onderzoeksbeleid nuttig is om rekening te kunnen houden met de
waterstofoptie (overweging 11);
Amendement 16: betreft de rol van op biobrandstoffen toepasbare normen (overweging 13);
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Amendement 18: onderstreept dat bio-ethanol en biodiesel aan kwaliteitsnormen
moeten voldoen (overweging 14);
De amendementen 19 (gedeeltelijk) en 35: benadrukken in hoeverre biobrandstoffen
van belang zijn voor andere beleidsterreinen, zoals duurzame plattelandsontwikkeling
(overweging 15);
Amendement 20: wijst op de doelstellingen voor alternatieve brandstoffen van het
Groenboek van de Commissie over energievoorziening (overweging 17);
Amendement 21: stelt dat alternatieve brandstoffen ruim verkrijgbaar moeten zijn,
willen ze kunnen concurreren (overweging 18);
Amendement 22: wijst op de ondersteunende maatregelen die in de relevante EP-
resolutie staan opgesomd (overweging 19);
Amendement 23: stelt dat alle partijen, zowel op nationaal als op Gemeenschapsniveau,
bij het proces betrokken moeten worden (overweging 20);
Amendement 26: benadrukt de technische haalbaarheid van biobrandstoffen
(overweging  22);
Amendement 28 (in beginsel): onderstreept de noodzaak om onderzoek op het gebied
van de duurzaamheid van biobrandstoffen te bevorderen (overweging 24);
Amendement 29: betreft de eisen van artikel 4, lid 2, van de richtlijn (overweging 25);
Amendement 30 (gedeeltelijk): biobrandstoffen die op niet-chemische wijze worden
gewonnen, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt (overweging 12);
Amendement 31: heeft betrekking op de ontwikkeling van passende kwaliteitsnormen
voor biobrandstoffen (overweging 27);
Amendement 32: onderstreept de noodzaak om de bevordering van biobrandstoffen te
laten stroken met andere milieu- en aanverwante beleidsdoelstellingen van de lidstaten
(overweging 28).

Artikelen:
Amendement 58: definitie van "biowaterstof" toegevoegd aan de lijst van producten die
als biobrandstoffen worden gebruikt (artikel 2, lid 2, onder i));
Amendement 43: geeft voorrang aan de bevordering van biobrandstoffen met een zeer
kosteneffectieve milieubalans (artikel 3, lid 4);
Amendement 46: heeft betrekking op de informatie van het publiek over de
mogelijkheden van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen (artikel 3,
lid 5);
Amendement 70 (in beginsel): benadrukt dat het belangrijk is om bij het aanpassen van
de lijst rekening te houden met het milieueffect van biobrandstoffen (artikel 5).

V. NIET OPGENOMEN AMENDEMENTEN

10. De Raad is van mening dat de amendementen 1, 6, 9, 11, 13, 17, 25, 27, 33, 37, 40, 41,

44, 50, 51, 52, 56, 60 en 66, die door de Commissie zijn verworpen, te restrictief zijn

(bv. 6, 37, 40, 11), de doelstellingen van de richtlijn voorbijschieten (1, 9, 13, 17, 25,

27, 33, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66), of al door bestaande bepalingen worden gedekt;

daarom heeft de Raad besloten die amendementen niet op te nemen in het gemeen-

schappelijke standpunt.

_______________
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Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming

van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het
gebruik van biobrandstoffen in het vervoer

1. De Commissie heeft op 17 december 2001 een voorstel 1 ingediend dat gebaseerd is op

artikel 175, lid 1, van het Verdrag. Dit betekent dat de medebeslissingsprocedure van

toepassing is.

2. Het Europees Parlement heeft op 4 juli 2002 in eerste lezing advies 2 uitgebracht en

60 amendementen aangenomen. Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de

Regio's hebben respectievelijk op 25 april 2002 3 en op 16 mei 2002 4 advies uitgebracht.

3. De Commissie heeft op 13 september 2002 een gewijzigd voorstel bij de Raad ingediend 5.

                                                
1 PB C 103 E van 30.4.2002, blz. 205.
2 PB C ….
3 PB C 149 van 21.6.2002, blz. 7.
4 PB C ….
5 Doc. 12043/02 ENER 189 TRANS 227 ENV 483 FISC 236 CODEC 1097.
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4. De Groep energie heeft het gewijzigd voorstel en de door het Europees Parlement

voorgestelde amendementen besproken en overeenstemming bereikt over een ontwerp van

gemeenschappelijk standpunt van de Raad. De door de Groep juristen-vertalers bijgewerkte

versie van dat ontwerp van gemeenschappelijk standpunt staat in document 12695/02

ENER 211 TRANS 248 ENV 545 FISC 253 CODEC 1196.

5. De ontwerp-motivering van de Raad staat in het addendum bij document 12695/02.

6. Het Coreper zou derhalve de Raad kunnen verzoeken:

- het gemeenschappelijk standpunt in de versie van document 12695/02 ENER 211

TRANS 248 ENV 545 FISC 253 CODEC 1196 vast te stellen en het tezamen met de

motivering aan het Europees Parlement te zenden, overeenkomstig artikel 251, lid 2,

van het Verdrag;

- de verklaringen in de bijlage bij deze nota in de notulen van zijn zitting op te nemen.

_______________
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BIJLAGE

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN

Verklaring van Portugal ad artikel 4, lid 1

Portugal verklaart dat differentiatie van de nationale streefcijfers ten opzichte van de in artikel 3,

lid 1, onder b), genoemde referentiewaarden, onder meer gebaseerd kan worden op nationale

beleidsmaatregelen die verband houden met de transportsector en die soortgelijke doelstellingen

hebben als deze richtlijn, maar niet noodzakelijkerwijs hernieuwbare energiebronnen promoten.

Verklaring van de delegaties van B/DK/IRL/L/P/S/FIN/UK ad artikel 4, lid 2, laatste volzin

De delegaties van B/DK/IRL/L/P/S/FIN/UK verklaren dat de opneming van deze bepalingen in de

richtlijn niet hun akkoord impliceert met het beginsel van bindende streefcijfers, of hun instemming

met voorstellen die de Commissie krachtens artikel 4 kan indienen.

________________
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Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de goedkeuring

van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het
gebruik van biobrandstoffen in het vervoer

De volgende verklaring moet worden toegevoegd aan de verklaringen voor de Raadsnotulen in de

bijlage bij doc. 13579/02:

"De Commissie verklaart dat nationale beleidsmaatregelen die een differentiatie van de nationale

streefcijfers zouden kunnen verantwoorden, in de context van deze richtlijn, die er specifiek op

gericht is het gebruik van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen te bevorderen, wel

degelijk moeten zijn gericht op het promoten van hernieuwbare energie, alsook op de andere in

artikel 4, lid 1, onder b), vermelde doelstellingen."

_______________





COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 2.12.2002
SEC(2002) 1273 definitief

2001/0265 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van

biobrandstoffen in het vervoer

  



2

2001/0265 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van

biobrandstoffen in het vervoer

1- ACHTERGROND

Datum van indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2001) 547-2 def. – 2001/0265 (COD)):

14.12.2001

Datum van advies van het Economisch en Sociaal Comité: 25.4.2002

Datum van advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 4.7.2002

Datum van indiening van het gewijzigd voorstel: 13.9.2002

Datum van vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 18.11.2002

2- DOELSTELLING VAN HET COMMISSIEVOORSTEL

Het initiatief van de Commissie is een reactie op de in het groenboek "Op weg naar een
Europese strategie voor een continue energievoorziening"1 uiteengezette problemen inzake de
transportsector: het grote aandeel daarvan in het energieverbruik, de toename van de CO2-
emissies, de huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de gevolgen daarvan voor
de continuïteit van de energievoorziening en voor de klimaatverandering. Verscheidene
lidstaten hebben reeds maatregelen genomen om met het oog op die problemen het gebruik
van biobrandstoffen te bevorderen. De Commissie was van mening dat een Europese
inspanning om het gebruik van dergelijke brandstoffen te bevorderen zeer nuttig zou zijn om
de nodige zekerheid te creëren op basis waarvan de vereiste investeringen in de industrie en
de landbouwsector kunnen worden gedaan.

                                                
1 COM(2000) 769 def., 29.11.2000.
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De Commissie dient daarom dit voorstel in, met als voornaamste doelstelling het gebruik van
biobrandstoffen te bevorderen, meer bepaald door de lidstaten de verplichting op te leggen de
nodige maatregelen te treffen, met inbegrip van wetgeving, om ervoor te zorgen dat vanaf
2005 een bepaald minimumpercentage van de op hun grondgebied verkochte brandstoffen
voor het vervoer wordt ingenomen door biobrandstoffen. In 2005 moet het voorgestelde
minimumaandeel 2% bedragen en dit aandeel moet jaarlijks oplopen tot het in 2010 5,75%
heeft bereikt. Het is aan de lidstaten om de nodige praktische maatregelen met het oog op het
behalen van deze streefcijfers vast te stellen.

3- COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE OP HET GEMEENSCHAPPELIJK
STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

Het Spaanse en meer recentelijk het Deense voorzitterschap hebben dit voorstel als
een prioritaire kwestie behandeld.

Ook het Europees Parlement heeft dit dossier voortvarend aangepakt en heeft zijn
eerste lezing met spoed afgerond. Dit leverde een nuttige leidraad voor de lidstaten
bij hun overleg over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

De Commissie betreurt het dat de Raad het door het Parlement goedgekeurde
Commissievoorstel om de totstandbrenging van een levensvatbare biobrandstofmarkt
in de EU te ondersteunen via bindende geharmoniseerde streefcijfers voor de
lidstaten niet heeft aanvaard. In de plaats daarvan heeft de Raad voorgesteld dat
iedere lidstaat, uitgaande van de in het voorstel vervatte referentiewaarden zijn eigen
streefcijfers vaststelt. Aangezien het echter hoe dan ook noodzakelijk is een eerste
belangrijke stap te zetten bij de formulering van een gemeenschappelijk beleid ter
bevordering van biobrandstoffen, kan de Commissie schoorvoetend het voorstel van
de Raad aanvaarden als basis voor een compromis, met name omdat het
gemeenschappelijk standpunt een herzieningsclausule bevat die de Commissie in de
gelegenheid stelt bindende streefcijfers vast te leggen wanneer de door de lidstaten
vastgestelde doelstellingen niet zijn bereikt.

3.2 Voornaamste elementen van het gemeenschappelijk standpunt met betrekking
tot de door het Europees Parlement ingediende amendementen

De voornaamste oogmerken van de door het Parlement voorgestelde amendementen
waren:

a. de door de Commissie voorgestelde bindende streefcijfers te behouden, maar
de doelstellingen op het gebied van de bijmenging van biobrandstof uit het
voorstel te lichten en een eenmalige afwijking van maximaal twee jaar toe te
staan voor lidstaten die specifieke moeilijkheden ondervinden om de bindende
streefcijfers te bereiken;

b. te verduidelijken dat de in de richtlijn opgenomen lijst van biobrandstoffen niet
uitputtend is;
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c. bepalingen op te nemen om te waarborgen dat bij de invoering van
biobrandstoffen rekening wordt gehouden met de koolstofemissie in het geheel
van de levenscyclus en dat toename van het gebruik van die brandstoffen niet
ten koste gaat van de luchtkwaliteit, brandstofkwaliteit en emissienormen,
energie-efficiëntie en duurzaam gebruik van land;

d. ervoor te zorgen dat aan de consument adequate informatie over de
beschikbaarheid van biobrandstoffen wordt verstrekt.

Ad a. Streefcijfers voor de invoering van biobrandstoffen op de markten van de lidstaten

Het Europese Parlement heeft het voorstel van de Commissie goedgekeurd om een
reeks geharmoniseerde en geleidelijk hoger liggende streefcijfers voor de lidstaten
vast te leggen voor de handel in biobrandstoffen op hun binnenlandse markten. Het
aandeel daarvan zou 2% moeten bedragen in 2005 en zou moeten oplopen tot 5,75%
in 2010. Het Parlement heeft echter twee belangrijke wijzigingen voorgesteld: in de
eerste plaats dat de streefcijfers voor het bijmengen van biobrandstoffen worden
geschrapt en ten tweede dat de lidstaten, mits goedkeuring door de Commissie, een
eenmalige afwijking van twee jaar kunnen krijgen.

Overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt moet elke lidstaat op korte termijn
na de inwerkingtreding van de richtlijn nationale streefcijfers vastleggen voor het in
de handel brengen van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen op zijn
binnenlandse markt. Bij de vaststelling van die streefcijfers moeten de lidstaten
rekening houden met de door de Commissie voorgestelde en door het Parlement
goedgekeurde streefcijfers en tijdschema's, welke in de richtlijn opgenomen blijven
als 'referentiewaarden'. Voorts moet iedere lidstaat een eventuele afwijking van zijn
nationale streefcijfers van de referentiewaarden rechtvaardigen met gebruikmaking
van de in de richtlijn vastgestelde criteria. Deze criteria zijn: beperkte nationale
productiecapaciteit en de binnen het nationale energie- en vervoerbeleid vastgelegde
nationale prioriteiten, afgezien van de bevordering van biobrandstoffen, die
weliswaar moeten stroken met het EU-beleid en soortgelijke doelstellingen moeten
hebben als die van de richtlijn biobrandstoffen (klimaatverandering, continuïteit van
de energievoorziening en bevordering van hernieuwbare energiebronnen).

In zijn gemeenschappelijk standpunt handhaaft de Raad het voorstel van de
Commissie om de lidstaten jaarlijks verslag te doen uitbrengen over hun voortgang
en neemt hij het voorstel van het Parlement over dat de Commissie tweejaarlijks, met
ingang van 2006, verslag uitbrengt over de door de lidstaten geboekte vooruitgang
bij de bevordering van bio- en andere hernieuwbare brandstoffen. Overeenkomstig
het gemeenschappelijk standpunt kan de Commissie op basis van die verslagen
nieuwe voorstellen indienen bij het Europees Parlement en de Raad met eventueel
bindende streefcijfers.

Hoewel de Raad dus heeft ingestemd met het gebruik van meetbare streefcijfers ter
bevordering van de introductie van biobrandstoffen, meent de Commissie dan ook
dat het gemeenschappelijk standpunt niet voldoet aan de ambitie van de Commissie
en het Parlement om een belangrijke stap voorwaarts te zetten bij het gebruik van
biobrandstoffen.
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Ad b. Definitie van biobrandstoffen

In het oorspronkelijke Commissievoorstel was (in bijlage) een lijst opgenomen van
de bestaande biobrandstoffen. Deze lijst was bedoeld ter illustratie en ondersteuning
van de verschillende biobrandstoffen die worden bedoeld in de eigenlijke tekst en die
daarin worden omschreven als "vloeibare of gasvormige transportbrandstof die is
gewonnen uit biomassa". Het Europees Parlement was van mening dat de tekst moest
worden gewijzigd om te verduidelijken dat dit geen exhaustieve lijst is. De tekst van
het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt aan die wens, meer bepaald door:

(a) de verduidelijkende lijst van biobrandstoffen uit te breiden (met opname van
'biowaterstof', maar schrapping van 'bio-olie' zoals voorgesteld door het
Parlement);

(b) de lijst van de bijlage te verplaatsen naar de artikelen; en

(c) artikel 2 te herschrijven om te verduidelijken dat de lijst niet uitputtend is.

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt maakt ook de opname mogelijk van
'andere hernieuwbare brandstoffen' in de reeks door de lidstaten vast te leggen en na
te streven streefcijfers. In het oorspronkelijke Commissievoorstel werd uitsluitend
verwezen naar biobrandstoffen omdat de technologische ontwikkeling en praktische
toepasbaarheid van andere duurzame energiebronnen voor de vervoersector veel te
veraf leken voor de tijdshorizon van deze richtlijn. De Commissie heeft geen
bezwaar tegen het voorstel van de Raad, met name aangezien dit wordt ondersteund
met een duidelijke definitie die gekoppeld is aan het begrip duurzame
energiebronnen dat al in de Europese wetgeving is opgenomen
(Richtlijn 2001/77/EG).

Het Parlement wenste een bepaling op te nemen die verduidelijkt dat uitsluitend die
biobrandstoffen worden bevorderd welke aanzienlijk bijdragen tot een vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen. Aangezien alle biobrandstoffen een dergelijke
bijdrage leveren, meent de Commissie dat de opname van deze voorwaarde
overbodig is. Het gemeenschappelijk standpunt gaat mee in deze beoordeling van de
Commissie.

Ad c. Milieubescherming

In het oorspronkelijke Commissievoorstel werd aangestipt dat de bevordering van
het gebruik van biobrandstoffen niet ten koste mag gaan van andere
beleidsdoelstellingen. Het voorstel omvatte in dat verband de eis dat de lidstaten
moeten toezien op het effect van het gebruik van dieselbrandstof waarin meer dan
5% biobrandstoffen is bijgemengd teneinde te waarborgen dat de bestaande
communautaire emissienormen worden nageleefd.
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Het Europees Parlement was van mening dat moest worden voorkomen dat de
richtlijn biobrandstoffen ontwikkelingen tot gevolg heeft die negatieve effecten
hebben voor het milieu en de landbouw. De door het Parlement voorgestelde
wijzigingen hadden de volgende strekking:

(a) de verplichting voor de Commissie om gedetailleerde gebudgetteerde
voorstellen op te stellen en te publiceren voor de tenuitvoerlegging van de
richtlijn en daarbij rekening te houden met een reeks milieudoelstellingen. Dit
werd door de Commissie in haar gewijzigd voorstel en, in beginsel, door de
Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt overgenomen. Krachtens het
gemeenschappelijk standpunt moet het door het Parlement bedoelde verslag
worden gecombineerd met de in het Commissievoorstel genoemde periodieke
evaluatieverslagen van de Commissie (overeenkomstig een ander amendement
van het Parlement om de twee jaar);

(b) de eis dat de lidstaten prioriteit geven aan die biobrandstoffen welke een zeer
goede milieubalans kunnen voorleggen. Dit werd in beginsel aanvaard door de
lidstaten: in het gemeenschappelijk standpunt wordt verduidelijkt dat bij de
selectie van die prioritaire brandstoffen rekening kan worden gehouden met de
kosteneffectiviteit, het concurrentievermogen en de continuïteit van de
energievoorziening;

(c) de eis dat de Commissie een specifieke milieueffectevaluatie zou ontwerpen
voor gebruik bij haar tweejaarlijkse evaluaties. In het gemeenschappelijk
standpunt is dit specifieke punt niet overgenomen maar wordt de bezorgdheid
van het Parlement inzake de milieueffecten wel vertaald door een uitbreiding
van de lijst van thema's die in de evaluaties van de Commissie moeten worden
behandeld. Het is duidelijk dat de Commissie, om de door de Raad gewenste
verslagen te kunnen opstellen, een rigoureuze beoordeling van de economische
en milieueffecten van het gebruik van biobrandstoffen zal moeten maken. De
Commissie is dan ook van mening dat het gemeenschappelijk standpunt op dit
punt tegemoet komt aan de wensen van het Parlement.

Ad d. Informatieverstrekking aan de consument

Het Parlement legt de lidstaten de verplichting op het publiek te informeren over de
mogelijkheden van het gebruik van biobrandstoffen. In het gemeenschappelijk
standpunt is die eis overgenomen.

Het Parlement heeft een specifieke eis toegevoegd voor een speciale kenmerking op
de verkooppunten van diesel waarin meer dan 5% biobrandstoffen is bijgemengd.
Het gemeenschappelijk standpunt aanvaardt het beginsel van een dergelijke
informatieverstrekking aan het publiek en voert een soortgelijke eis in voor alle
minerale oliën waarin meer dan 5% methylvetzuur (fatty acid methyl ester - FAME)
of bioethanol is bijgemengd.
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4- CONCLUSIE

De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt, dat unaniem door de Raad
is vastgesteld op 18 november 2002, in de geest is van het voorstel van de Commissie van
12 september 2002, dat zelf een reactie was op door de Raad en het Europees Parlement
geformuleerde wensen.

De Commissie meent dat het gemeenschappelijk standpunt inspeelt op de bezorgdheid van het
Parlement en dat verschillende van de door het Parlement ingediende amendementen erin zijn
verwerkt. Wat het cruciale element van de precieze aard van de streefcijfers betreft, biedt het
gemeenschappelijk standpunt een alternatief voor de keuze tussen hetzij een puur verplichte,
hetzij een puur vrijwillige maatregel. In een eerste fase zal elke lidstaat moeten werken naar
een streefcijfer inzake de toename van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer. Het
gemeenschappelijk standpunt neemt ook de door het Parlement bekrachtigde ambitieuze
streefcijfers voor een intensiever gebruik van biobrandstoffen over en omvat de bepaling dat
lidstaten die streefcijfers vaststellen welke lager liggen dan die 'referentiewaarden' dat besluit
moeten motiveren op basis van een beperkt aantal criteria. Voorts laat het gemeenschappelijk
standpunt de mogelijkheid open dat de Commissie in de toekomst nieuwe voorstellen indient
voor bindende streefcijfers wanneer het met het nu overwogen systeem onmogelijk blijkt de
referentiewaarden van de richtlijn te halen.

Wat de definitie van biobrandstoffen betreft, spreekt uit het gemeenschappelijk standpunt de
bezorgdheid andere bij het vervoer gebruikte 'hernieuwbare brandstoffen' niet te verwaarlozen
in de voorgestelde richtlijn.

De Commissie waardeert het dat het Parlement wenst dat biobrandstoffen op een doordachte
wijze worden ingevoerd op basis van duidelijk bewijs van hun voordelen. De Raad deelt deze
bezorgdheid en heeft in dit verband een aantal specifieke amendementenen van het Parlement
overgenomen. Met name zou de gedetailleerdheid en diepgaandheid van de in het
gemeenschappelijk standpunt voorgestelde tweejaarlijkse verslagen van de Commissie het
Parlement moeten kunnen geruststellen.

In het gemeenschappelijk standpunt zijn ook wijzigingen verwerkt, op voorstel van het
Parlement, met betrekking tot de voorlichting van de consument.

Hoewel de Commissie, wat de streefcijfers betreft, opmerkt dat het gemeenschappelijk
standpunt hun aard afzwakt van bindend tot indicatief, is zij van mening dat dit standpunt een
compromis bereikt tussen de noodzaak om actie te ondernemen op communautair niveau en
de behoefte van de lidstaten aan een zekere vrijheid bij het nastreven van deze
gemeenschappelijke doelstelling, onder nauw toezicht van de Gemeenschap.


