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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/.../EG

av den

om främjande av användningen av biodrivmedel

eller andra förnybara drivmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande3,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 205.
2 EGT C 149, 21.6.2002, s. 7.
3 Yttrandet avgivet den 16 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
4 Europaparlamentets yttrande av den 4 juli 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Europeiska rådet enades vid mötet i Göteborg den 15−16 juni 2001 om en gemenskapsstrategi

för hållbar utveckling som omfattar ett antal åtgärder, däribland utvecklingen av

biodrivmedel.

(2) Naturresurserna, som enligt artikel 174.1 i fördraget skall utnyttjas varsamt och rationellt,

utgörs bland annat av olja, naturgas och fasta bränslen, vilka är viktiga energikällor, men de

ger även upphov till de största koldioxidutsläppen.

(3) Det finns dock ett brett spektrum av biomassa som kan användas för att producera

biodrivmedel och som härrör från jordbruks- och skogsbruksprodukter liksom från

restprodukter och avfall från skogsbruk och skogs- och jordbrukslivsmedelsindustrin.

(4) Transportsektorn, som svarar för mer än 30 % av den slutliga energiförbrukningen

i gemenskapen, expanderar och trenden kommer med all säkerhet att förstärkas och

koldioxidutsläppen öka; denna expansion kommer att bli procentuellt högre

i kandidatländerna efter deras anslutning till Europeiska unionen.

(5) Kommissionen anger i sin vitbok "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010:

Vägval inför framtiden" att koldioxidutsläppen från transportsektorn förväntas öka med 50 %

mellan 1990 och 2010 till omkring 1 113 miljoner ton, varvid vägtransporterna, som svarar

för 84 % av de transportrelaterade koldioxidutsläppen, bär det tyngsta ansvaret. I vitboken

ställs det därför av miljöskäl upp krav på att oljeberoendet (för närvarande 98 %) inom

transportsektorn skall minskas genom användning av alternativa drivmedel, såsom

biodrivmedel.
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(6) En ökad användning av biodrivmedel utgör en del av det åtgärdspaket som krävs för att följa

Kyotoprotokollet, liksom av andra strategier för att uppfylla ytterligare åtaganden i detta

hänseende.

(7) En ökad användning av biodrivmedel – utan att för den skulle utesluta användning av andra

möjliga alternativa drivmedel, inbegripet motorgas (LPG) och komprimerad naturgas (CNG)

för motorfordon – är ett av flera sätt för gemenskapen att minska sitt beroende av importerad

energi och påverka drivmedelsmarknaden och således energiförsörjningstryggheten på

medellång och lång sikt. Detta bör dock inte på något sätt minska vikten av att

gemenskapslagstiftningen om bränslekvalitet, fordonsutsläpp och luftkvalitet efterlevs.

(8) Framsteg i tekniken har lett till att de flesta fordon som i dag är i bruk i Europeiska unionen

utan problem kan använda en låg inblandning av biodrivmedel. De senaste tekniska

framstegen gör det möjligt att använda högre halter av biodrivmedel i blandningen. I vissa

länder används redan blandningar som innehåller halter av biodrivmedel på 10 % och däröver.

(9) Avgränsade fordonsflottor erbjuder möjligheten att använda biodrivmedel i högre

koncentration. I vissa städer finns det redan avgränsade fordonsflottor som drivs med rent

biodrivmedel, vilket i vissa fall har bidragit till att förbättra luftkvaliteten i städerna.
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(10) Att främja användningen av biodrivmedel utgör ett steg mot en utökad användning av

biomassa, vilket gör det möjligt att utveckla biodrivmedlen ytterligare i framtiden samtidigt

som andra alternativ inte utesluts, särskilt inte vätgasalternativet.

(11) Medlemsstaternas forskningspolitik om ökad användning av biodrivmedel bör i avsevärd

utsträckning omfatta vätgassektorn och främja detta alternativ, och därvid beakta

gemenskapens alla relevanta ramprogram.

(12) Ren vegetabilisk olja från oljeväxter som framställs genom pressning, extraktion eller

jämförbara metoder, rå eller raffinerad men kemiskt oförändrad, kan också användas som

biodrivmedel i vissa fall där användningen är förenlig med motortyperna och motsvarande

utsläppskrav.

(13) Nya typer av drivmedel bör uppfylla erkända tekniska standarder för att accepteras i större

omfattning av konsumenter och fordonstillverkare, och därmed få spridning på marknaden.

Tekniska standarder utgör också utgångspunkten för krav när det gäller utsläpp och

övervakning av utsläpp. Nya drivmedelstyper kan ha svårt att uppfylla dagens tekniska

standarder, som i stor utsträckning har utvecklats för konventionella fossila drivmedel.

Kommissionen och standardiseringsorganen bör övervaka utvecklingen och aktivt anpassa

och utveckla standarder så att nya typer av drivmedel kan införas med bibehållna krav på

miljöprestanda.
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(14) Bioetanol och biodiesel som i ren form eller i blandningar används i fordon bör uppfylla de

kvalitetsstandarder som fastställts för att motorerna skall fungera optimalt. Det noteras att

Europeiska standardiseringskommitténs standard prEN 14214 för fettsyrametylestrar (FAME)

kan tillämpas i fråga om biodiesel för dieselmotorer, där tillverkningsalternativet är

omförestring. Europeiska standardiseringskommittén bör sålunda fastställa lämpliga

standarder för andra biodrivmedelsprodukter i Europeiska unionen.

(15) Att främja användningen av biodrivmedel i enlighet med hållbara jordbruks- och

skogsbruksmetoder som föreskrivs i bestämmelserna inom den gemensamma

jordbrukspolitiken kan skapa nya möjligheter till hållbar utveckling av landsbygden inom

ramen för en mer marknadsinriktad gemensam jordbrukspolitik som är mer inriktad på den

europeiska marknadens behov, en levande landsbygd och ett mångsidigare jordbruk och kan

öppna en ny marknad för innovativa jordbruksprodukter.

(16) I sin resolution av den 8 juni 19981 godkände rådet kommissionens strategi och handlingsplan

för förnybara energikällor och efterlyste särskilda åtgärder när det gäller biodrivmedel.

(17) Kommissionens grönbok "Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" ställer upp

målet att man senast år 2020 skall ha ersatt 20 % av konventionella drivmedel med alternativa

drivmedel inom vägtransportsektorn.

(18) Om alternativa drivmedel skall lyckas komma in på marknaden, måste de vara lättillgängliga

och konkurrenskraftiga.

                                                
1 EGT C 198, 24.6.1998, s. 1.
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(19) I sin resolution av den 18 juni 19981 krävde Europaparlamentet att marknadsandelen för

biodrivmedel skulle öka till 2 % under de kommande fem åren genom ett åtgärdspaket som

bland annat omfattar skattebefrielse, finansiellt stöd till förädlingsindustrin och fastställande

av en obligatorisk andel biodrivmedel för oljeföretag.

(20) Den optimala metoden för att öka andelen biodrivmedel på de nationella marknaderna och

gemenskapsmarknaderna är beroende av tillgången på resurser och råvaror, av den nationella

politiken och gemenskapspolitiken för att främja biodrivmedel och av skattebestämmelser,

samt av att alla intressenter/parter involveras på ett lämpligt sätt.

(21) Nationell politik för att främja användningen av biodrivmedel får inte hindra den fria

rörligheten för drivmedel som uppfyller de harmoniserade miljöspecifikationerna

i gemenskapslagstiftningen.

(22) Främjande av produktion och användning av biodrivmedel kan bidra till att beroendet av

importerad energi och utsläppen av växthusgaser minskar. Dessutom kan biodrivmedel, i ren

form eller i blandad form, i princip användas i befintliga motorfordon och användas

i nuvarande bränslesystem för fordon. Blandning av biodrivmedel och fossila drivmedel kan

underlätta en potentiell minskning av kostnaderna för distributionssystemet i gemenskapen.

                                                
1 EGT C 210, 6.7.1998, s. 215.
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(23) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen införandet av allmänna principer för att

en minimiandel biodrivmedel skall kunna marknadsföras och distribueras, inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av åtgärdens omfattning och det därför

bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen

i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(24) Forskning och teknisk utveckling när det gäller biodrivmedlens hållbarhet bör främjas.

(25) Ökad användning av biodrivmedel bör åtföljas av en noggrann analys av de miljömässiga,

ekonomiska och sociala konsekvenserna för att man skall kunna avgöra huruvida det är

lämpligt att öka andelen biodrivmedel i förhållande till konventionella drivmedel.

(26) Det bör föreskrivas ett förfarande för att snabbt anpassa förteckningen över biodrivmedel,

andelen förnybart innehåll och tidsplanen för att införa biodrivmedel på transportmarknaden

till den tekniska utvecklingen och till resultaten av en miljökonsekvensbedömning av den

första introduktionsfasen.

(27) Åtgärder bör vidtas för att snabbt utveckla kvalitetsstandarderna för biodrivmedel som

används inom fordonssektorn, både som rena biodrivmedel och som blandningskomponenter

i konventionella drivmedel. Även om den biologiskt nedbrytbara delen av avfall är en

potentiellt användbar källa för framställning av biodrivmedel, måste det

i kvalitetsstandarderna tas hänsyn till att avfallet eventuellt kan vara kontaminerat, så att inte

vissa komponenter skadar fordonet eller förvärrar utsläppen.
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(28) Stödet för att främja användningen av biodrivmedel bör ske i överensstämmelse med

försörjningstrygghet och miljömål, liksom de politiska målen och åtgärderna på området

i varje medlemsstat. När så är fallet kan medlemsstaterna överväga vilka kostnadseffektiva

sätt som finns för att informera om möjligheterna att använda biodrivmedel.

(29) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att främja användningen av biodrivmedel eller andra förnybara

drivmedel som skall ersätta diesel eller bensin för transportändamål i varje medlemsstat, för att på

så sätt bidra till mål som t.ex. att uppfylla åtaganden som rör klimatförändringar, bidra till

försörjningstryggheten på ett miljövänligt sätt och främja förnybara energikällor.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med

a) biodrivmedel: flytande eller gasformigt bränsle för transport, som framställs av biomassa,

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från

jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed

förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt

avfall,

c) andra förnybara drivmedel: andra förnybara bränslen än biodrivmedel, som framställs från

förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv 2001/77/EG1 och som används för

transportändamål,

d) energiinnehåll: det nedre värmevärdet för ett drivmedel.

2. Åtminstone de produkter som förtecknas nedan skall anses vara biodrivmedel:

a) bioetanol: etanol som framställs av biomassa och/eller den biologiskt nedbrytbara delen av

avfall och som skall användas som biodrivmedel.

b) biodiesel: metylester av dieselkvalitet från vegetabilisk eller animalisk olja, som skall

användas som biodrivmedel.

c) biogas: en bränslegas som framställs av biomassa och/eller den biologiskt nedbrytbara delen

av avfall som kan renas till naturgaskvalitet och som skall användas som biodrivmedel, eller

vedgas.

d) biometanol: metanol som framställs av biomassa och skall användas som biodrivmedel.

                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande

av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el (EGT L 283,
27.10.2001, s. 33).
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e) biodimetyleter: dimetyleter som framställs av biomassa och skall användas som biodrivmedel.

f) bio-ETBE (etyltertiärbutyleter): ETBE som framställs av bioetanol. Volymandelen

biodrivmedel i bio-ETBE beräknas till 47 %.

g) bio-MTBE (metyltertiärbutyleter): bränsle som framställs av biometanol. Volymandelen

biodrivmedel i bio-MTBE beräknas till 36 %.

h) syntetiska biodrivmedel: syntetiska kolväten eller blandningar av syntetiska kolväten, som

framställs av biomassa.

i) bioväte: vätgas som framställs av biomassa och/eller den biologiskt nedbrytbara delen av

avfall, och som skall användas som biodrivmedel.

Artikel 3

1. a) Medlemsstaterna bör se till att en minsta andel biodrivmedel och andra förnybara bränslen

släpps ut på deras marknader och skall fastställa nationella vägledande mål för detta.

b) i) Ett referensvärde för dessa mål skall vara 2 %, beräknat på energiinnehållet, av all

bensin och diesel för transportändamål som släpps ut på deras marknader, senast

den 31 december 2005.

ii) Ett referensvärde för dessa mål skall vara 5,75 %, beräknat på energiinnehållet, av all

bensin och diesel för transportändamål som släpps ut på deras marknader, senast

den 31 december 2010.
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2. Biodrivmedel får tillhandahållas i följande form:

a) Rena biodrivmedel eller mineraloljederivat med hög halt av biodrivmedel i enlighet med

särskilda kvalitetsnormer för transporttillämpningar.

b) Biodrivmedel som blandats i mineraloljederivat i enlighet med de tillämpliga europeiska

standarder som beskriver de tekniska specifikationerna för drivmedel (EN 228 och EN 590).

c) Vätskor som framställs av biodrivmedel, t.ex. ETBE (etyltertiärbutyleter), som innehåller den

procentandel biodrivmedel som anges i artikel 2.2.

3. Medlemsstaterna skall övervaka effekterna av en användning i icke-anpassade fordon av

dieselblandningar som består av mer än 5 % biodrivmedel och skall, om så krävs, vidta åtgärder för

att se till att den tillämpliga gemenskapslagstiftningen om utsläppsnormer följs.

4. Medlemsstaterna bör i sina åtgärder ta hänsyn till vilken inverkan på den totala klimat- och

miljöbalansen som de olika biodrivmedlen har och får prioritera främjandet av sådana biodrivmedel

som ger en mycket god kostnadseffektiv miljöbalans med beaktande av konkurrenskraft och

försörjningstrygghet.

5. Medlemsstaterna skall se till att allmänheten upplyses om att biodrivmedel finns tillgängliga.

Det skall föreskrivas att biodrivmedel som blandats i mineraloljederivat och som överstiger

gränsvärdet på 5 % för fettsyrametylestrar (FAME) eller 5 % för bioetanol skall förses med en

särskild märkning vid försäljningsställena.
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Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli varje år rapportera till kommissionen om det föregående

årets totala försäljning av drivmedel samt andelen biodrivmedel, rena eller blandade, och andra

förnybara drivmedel som släppts ut på marknaden. I förekommande fall skall medlemsstaterna

rapportera om exceptionella förhållanden när det gäller utbudet av råolja eller oljeprodukter som har

påverkat försäljningen av biodrivmedel.

I sin första rapport efter ikraftträdandet av detta direktiv skall medlemsstaterna ange nivån på sina

nationella vägledande mål för den första fasen. I rapporten för år 2006 skall medlemsstaterna ange

sina nationella vägledande mål för den andra fasen.

I rapporterna skall avvikelser från de nationella målen i förhållande till referensvärdena i

artikel 3.1 b motiveras och kan grundas på följande faktorer:

a) Objektiva faktorer, t.ex. den begränsade nationella potentialen för produktion av biodrivmedel

från jordbruksprodukter och/eller avfall, de nationella resurser som används för produktion av

biomassa för annan energianvändning än transport samt de särskilda förhållanden som

kännetecknar den nationella marknaden för drivmedel.

b) Nationella strategier som är förenliga med målen för energisektorn i Europeiska unionen

(försörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljöskydd) med anknytning till transportsektorn

och med liknande mål som dem som eftersträvas i detta direktiv (att uppfylla åtaganden som

rör klimatförändringar, att bidra till försörjningstryggheten på ett miljövänligt sätt, att främja

förnybara energikällor).
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2. Kommissionen skall senast den 31 december 2006 och vartannat år därefter utarbeta och till

Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om framstegen när det gäller

användning av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i medlemsstaterna.

Denna rapport skall åtminstone omfatta följande:

a) Kostnadseffektiviteten för de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att främja

användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel.

b) De ekonomiska aspekterna och miljökonsekvenserna av en ytterligare ökning av andelen

biodrivmedel och andra förnybara drivmedel.

c) Biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i ett livscykelperspektiv, för att ange möjliga

åtgärder för det framtida främjandet av de av dem som är klimat- och miljövänliga och som

kan bli konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.

d) Hållbarheten vid odling av grödor som används för att framställa biodrivmedel, särskilt

markanvändning, grad av odlingsintensitet, växelbruk och användning av bekämpningsmedel.

e) Bedömning av användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel med avseende

på deras olika konsekvenser för klimatförändringen och deras påverkan när det gäller att

minska koldioxidutsläppen.

f) En genomgång av ytterligare mer långsiktiga alternativ när det gäller åtgärder för

energieffektivitet på transportområdet.
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Utifrån denna rapport skall kommissionen när det är lämpligt för Europaparlamentet och rådet lägga

fram förslag om en anpassning av de mål som anges i artikel 3.1. Om rapportens slutsats blir att de

vägledande målen sannolikt inte kommer att uppnås av skäl som är oberättigade och/eller inte

hänför sig till nya vetenskapliga rön, skall dessa förslag ta upp nationella mål, inklusive eventuella

bindande mål, i en lämplig form.

Artikel 5

Förteckningen i artikel 2.2 får anpassas till den tekniska utvecklingen i enlighet med förfarandet

i artikel 6.2. Vid anpassning av förteckningen skall biodrivmedlens inverkan på miljön beaktas.

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas,

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2004. De skall genast underrätta

kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell

lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.
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Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

1. Den 17 december 2001 lade kommissionen fram ett förslag1 grundat på artikel 175.1 i

fördraget.

2. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande2 den 25 april 2002. Regionkommittén

avgav sitt yttrande3 den 16 maj 2002.

3. Europaparlamentet antog sitt yttrande4 vid första behandlingen den 4 juli 2002 och godkände

då 60 ändringsförslag. Mot bakgrund av detta yttrande lade kommissionen fram ett ändrat

förslag den 13 september 2002.

4. Den 18 november 2002 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i

fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

5. Förslaget syftar till att främja användningen av biodrivmedel för transport inom EU genom att

säkerställa en obligatorisk minimiandel av biodrivmedel som släpps ut på medlemsstaternas

marknader på 2 %, beräknad på energiinnehållet, av all bensin och diesel som släpps ut på

deras marknader för transportändamål senast den 31 december 2005, samt till att öka denna

andel för att uppnå en miniminivå för blandning, enligt en tidsplan i bilagan till förslaget.

Syftet med den föreslagna mekanismen är att den skall bidra till att miljöåtagandena inom

ramen för Kyotoprotokollet uppfylls och att Europeiska unionens energiberoende gentemot

tredje land minskas.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

6. Rådet har infört följande mer betydande ändringar:

                                                
1 EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 205.
2 EGT C 149, 21.6.2002, s. 7.
3 EGT C ...
4 EGT C ...
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7. a) Rådet utvidgade räckvidden för direktivet till att omfatta inte endast biodrivmedel utan

även andra förnybara drivmedel för transportändamål i varje medlemsstat och vidgade

dess mål genom att ange att syftet med detta direktiv är att främja användningen av

dessa drivmedel i stället för att endast fastställa en procentandel biodrivmedel som skall

ersätta konventionella drivmedel (artikel 1).

b) Rådet ansåg att vägledande mål är lämpligare än obligatoriska mål eftersom

medlemsstaterna då kan vida nödvändiga åtgärder successivt och på ett smidigt sätt,

varvid skall gälla att systemet skall ses över efter en första genomförandefas. Enligt den

gemensamma ståndpunkten bör därför målet uppnås på grundval av referensvärden för

etapp 1 (2 % senast den 31 december 2005) och etapp 2 (5,75 % senast

den 31 december 2010) (artikel 3.1 b). Medlemsstaterna skall fastställa vägledande mål

för minimiandelen biodrivmedel och andra förnybara drivmedel som släpps ut på deras

marknader, för såväl etapp 1 som etapp 2 (artikel 3.1 a och 3.1 b). Denna metod i

två etapper kompletteras med en översynsklausul som grundas på rapporter från

kommissionen och medlemsstaterna (artikel 4.1 och 4.2). I sina rapporter får

medlemsstaterna låta de nationella vägledande målen avvika från referensvärdena, men

dessa avvikelser måste motiveras på grundval av specifika faktorer (artikel 4.1 a och

4.1 b). På grundval av medlemsstaternas rapporter skall kommissionen utarbeta en

utvärderingsrapport och vid behov lägga fram förslag till en anpassning av målen.

8. Rådet klargjorde/ändrade dessutom följande frågor:

Blandning: Rådet godtog inte den föreslagna andelen i blandning som skall uppnås i etapp 2

(bilagan) med hänsyn till att blandning ännu inte är ett standardiserat förfarande och

medlemsstaterna därför själva bör avgöra huruvida de önskar blanda biodrivmedel i fossila

drivmedel eller inte.

Förteckning över produkter (artikel 2.2): Rådet flyttade förteckningen över produkter som

skall betraktas som biodrivmedel från bilagan till artikel 2.2 och lade till följande produkter:

bio-MTBE, syntetiska biodrivmedel och bioväte. Samtidigt klargjorde rådet också att denna

förteckning är en öppen förteckning som kan komma att anpassas till den tekniska

utvecklingen i enlighet med kommittéförfarandet (artikel 6).
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Biodrivmedlens inverkan på miljöbalansen: Rådet förstärkte kopplingen mellan främjandet av

biodrivmedel och andra förnybara drivmedel och bidragandet till sådana mål som att uppfylla

åtaganden som rör klimatförändringar, att bidra till försörjningstryggheten på ett miljövänligt

sätt och att främja förnybara energikällor (artikel 1). Dessutom skall medlemsstaterna i sina

åtgärder för att säkerställa att en minimiandel av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel

släpps ut på marknaden, också ta hänsyn till vilken inverkan på den totala klimat- och

miljöbalansen som de olika typerna av biodrivmedel har, och de får därvid prioritera

främjandet av sådana biodrivmedel som ger en mycket god kostnadseffektiv miljöbalans med

beaktande av konkurrenskraft och försörjningstrygghet (artikel 3).

Rapporteringsskyldigheter (artikel 4): Rådet är medvetet om att förhållandena i

medlemsstaterna varierar avsevärt, och därför bör medlemsstaterna i sina rapporter motivera

varför deras konkreta mål avviker från referensvärdena på grundval av två grupper av

faktorer: a) objektiva faktorer, t.ex. produktionspotential och tilldelning av biomassa till andra

energianvändningar samt de specifika särdragen för den nationella marknaden för

transportdrivmedel; b) nationell politik som är förenlig med målen för energisektorn,

relaterade till transportsektorn i EU, och som har liknande mål som de som eftersträvas i detta

direktiv.

IV. FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR SOM GODTAGITS

9. Av Europaparlamentets 60 föreslagna ändringar godtog rådet följande 26, av vilka några i sak,

delvis eller i princip:

Skälen:

Ändring 2 (delvis): rörande det spektrum av biomassa som kan användas (skäl 3).
Ändring 3: erinrar om utvidgningen (skäl 4).
Ändring 4: betonar betydelsen av användningen av alternativa drivmedel (skäl 5).
Ändring 7: betonar betydelsen av att gemenskapslagstiftningen om drivmedelskvalitet och
fordonsutsläpp efterlevs (skäl 7).
Ändring 8: erinrar om den potential som teknik med anknytning till biobränseln ger upphov
till i EU (skäl 8).
Ändring 12 (delvis): ger exempel på användningen av biodrivmedel (skäl 9).
Ändring 14: visar på den framtida utvecklingen av alternativet med väte (skäl 10).
Ändring 15: erinrar om att forskningspolitiken är viktig för att beakta alternativet med väte
(skäl 11).
Ändring 16: rör betydelsen av standarder för biodrivmedel (skäl 13).
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Ändring 18: betonar att bioetanol och biodiesel bör uppfylla kvalitetsstandarder (skäl 14).
Ändringarna 19 (delvis) och 35: betonar biodrivmedlens bidrag till annan politik, t.ex. hållbar
landsbygdsutveckling (skäl 15).
Ändring 20: erinrar om de mål för alternativa drivmedel som anges i grönboken om
försörjningstrygghet (skäl 17).
Ändring 21: anger att alternativa drivmedel bör vara allmänt tillgängliga för att bli
konkurrenskraftiga (skäl 18).
Ändring 22: erinrar om stödåtgärder som finns förtecknade i Europaparlamentets relevanta
resolution (skäl 19).
Ändring 23: anger att alla parter på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå måste deltaga
(skäl 20).
Ändring 26: betonar den tekniska genomförbarheten när det gäller biodrivmedel (skäl 22).
Ändring 28 (i princip): understryker behovet av att främja forskning om biodrivmedlens
hållbarhet (skäl 24).
Ändring 29: rör krav enligt artikel 4.2 i direktivet (skäl 25).
Ändring 30 (delvis): biodrivmedel som uppkommer genom icke-kemiska processer kan också
användas under vissa villkor (skäl 12).
Ändring 31: rör utarbetande av lämpliga kvalitetsstandarder för biodrivmedel (skäl 27).
Ändring 32: betonar att främjandet av biodrivmedel måste ske i överensstämmelse med
medlemsstaternas övriga miljömål och politiska mål på området (skäl 28).

Artiklarna:

Ändring 58: definitionen av "bioväte" har lagts till i förteckningen över produkter som skall
betraktas som biodrivmedel (artikel 2.2 i).
Ändring 43: prioriterar främjandet av de biodrivmedel som ger en mycket kostnadseffektiv
miljöbalans (artikel 3.4).
Ändring 46: rör informationen till allmänheten om biodrivmedels och andra förnybara
drivmedels potential (artikel 3.5).
Ändring 70 (i princip): betonar betydelsen av att hänsyn tas till biodrivmedlens inverkan på
miljön när förteckningen över biodrivmedel anpassas (artikel 5).

V. ÄNDRINGSFÖRSLAG SOM INTE TAGITS MED

10. Rådet ansåg att de föreslagna ändringarna 1, 6, 9, 11, 13, 17, 25, 27, 33, 37, 40, 41, 44, 50, 51,

52, 56, 60 och 66, vilka kommissionen har förkastat, är antingen alltför restriktiva (t.ex. 6, 37,

40 och 11) eller går utöver målen för direktivet (1, 9, 13, 17, 25, 27, 33, 41, 44, 50, 51, 52, 60

och 66) eller redan omfattas av befintliga bestämmelser och beslutade därför att inte ta med

dem i sin gemensamma ståndpunkt.
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I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Coreper/rådet
Föreg. dok. nr: 12656/02 ENER 207 TRANS 226 ENV 529 FISC 250 CODEC 1183
Komm. förslag nr: 15500/01 ENER 18 TRANS 247 ENV 676 FISC 276 CODEC 1391
Ärende: Antagande av en gemensam ståndpunkt inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av
biodrivmedel för transport

1. Den 17 december 2001 lade kommissionen fram ett förslag1 som bygger på artikel 175.1

i fördraget, dvs. medbeslutandeförfarandet tillämpas.

2. Europaparlamentet antog sitt yttrande2 vid första behandlingen den 4 juli 2002 och godkände

därvid 60 ändringsförslag. Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande3

den 25 april 2002 och Regionkommittén lämnade sitt yttrande4 den 16 maj 2002.

3. Kommissionen förelade rådet sitt ändrade förslag den 13 september 20025.

                                                
1 EGT, C 103 E, 30.04.2002, s. 205.
2 EGT C …
3 EGT C 149, 21.06.2002, s. 7.
4 EGT C …
5 12043/02 ENER 189 TRANS 227 ENV 483 FISC 236 CODEC 1097.
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4. Arbetsgruppen för energi har behandlat det ändrade förslaget och Europaparlamentets

ändringar och nått enighet om ett utkast till rådets gemensamma ståndpunkt. Utkastet till den

gemensamma ståndpunkten så som den föreligger efter juristlingvisternas granskning finns i

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

5. Rådets motivering finns i addendum till dokument 12695/02.

6. Coreper skulle därför kunna uppmana rådet att

− anta sin gemensamma ståndpunkt såsom den föreligger i dokument 12695/02

ENER 211 TRANS 248 ENV 545 FISC 253 CODEC 1196 och översända den till

Europaparlamentet tillsammans med rådets motivering i enlighet med artikel 251.2

i fördraget,

− till protokollet ta uttalandena i bilagan till detta dokument.
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BILAGA

UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL

Uttalande av Portugal i samband med artikel 4.1:

Portugal förklarar att differentieringen av de nationella målen jämfört med referensvärdena

i artikel 3.1 b bland annat kan grundas på nationella strategier som har anknytning till

transportsektorn och mål som liknar målen i detta direktiv utan att de för den skull nödvändigtvis

främjar förnybara energikällor.

Uttalande av delegationerna B/DK/IRL/L/P/S/FIN/UK i samband med artikel 4.2,

sista meningen:

Delegationerna B/DK/IRL/L/P/S/FIN/UK förklarar att införandet av dessa bestämmelser i detta

direktiv inte innebär att dessa delegationer samtycker till principen med bindande mål eller att de

kommer att anta ett eventuellt förslag som kommissionen skulle kunna komma att lägga fram i

enlighet med artikel 4.
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ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Coreper/rådet
Föreg. dok. nr: 12656/02 ENER 207 TRANS 226 ENV 529 FISC 250 CODEC 1183
Komm. förslag nr: 15500/01 ENER 18 TRANS 247 ENV 676 FISC 276 CODEC 1391
Ärende: Antagande av en gemensam ståndpunkt inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av
biodrivmedel för transport

Följande uttalande skall läggas till de uttalande som tagits till rådets protokoll i bilagan till

dok. 13579/02:

"Kommissionen förklarar att nationell politik som skulle kunna motivera en differentiering av

nationella mål inom ramen för detta direktiv och som särskilt främjar användandet av biodrivmedel

och andra förnybara energikällor, förvisso skall sikta på att främja förnybar energi i anslutning till

övriga mål angivna i artikel 4.1 b."





EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 2.12.2002
SEK(2002) 1273 slutlig

2001/0265 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET
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2001/0265 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om främjande av biodrivmedel

1- BAKGRUND

Datum då förslaget överlämnades till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2001) 547-2 slutlig – 2001/0265 (COD)): 14.12.2001

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 25.4.2002

Datum för Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen: 4.7.2002

Datum då det ändrade förslaget överlämnades: 13.9.2002

Datum då den gemensamma ståndpunkten antogs: 18.11.2002

2- SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionens initiativ har utarbetats med anledning av de frågor som rör transportsektorn
och behandlas i grönboken ”Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning”1, närmare
bestämt sektorns stora andel av energiförbrukningen, de allt större koldioxidutsläppen, det
nuvarande beroendet av fossila bränslen och konsekvenserna av detta för
försörjningstryggheten och klimatförändringen. Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder för
att främja användningen av biodrivmedel med tanke på dessa problem, och det har ansetts att
ett åtagande på europeisk nivå för att främja biodrivmedel i stor utsträckning skulle bidra till
att skapa stabila förutsättningar för de nödvändiga investeringarna inom jordbruks- och
industriproduktionen.

                                                
1 KOM(2000)769 slutlig, 29.11.2000.
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Kommissionen har därför lagt fram ett förslag vars främsta syfte var att främja användningen
av biodrivmedel genom att ålägga medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder, bland annat
anta lagstiftning, för att säkerställa att biodrivmedel från och med 2005 utgör en viss
minimiandel av de drivmedel som säljs i respektive land. Det föreslogs att denna minimiandel
skulle vara 2 % 2005, och att andelen successivt skulle ökas till 5,75 % 2010.
Medlemsstaterna skulle ansvara för de praktiska åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål.

3- SYNPUNKTER PÅ DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänna synpunkter

Detta förslag har prioriterats av det spanska och nu senast det danska
ordförandeskapet.

Europaparlamentet har också visat engagemang i ärendet och slutförde den första
behandlingen omgående, vilket gav värdefull vägledning för medlemsstaterna då de
förhandlade i rådet.

Kommissionen beklagar att rådet inte har godtagit dess förslag, som fick stöd av
Europaparlamentet, om att upprättandet av en livskraftig marknad för biodrivmedel i
Europeiska unionen bör stödjas av harmoniserade bindande mål för medlemsstaterna.
Rådet har istället föreslagit att varje medlemsstat skall fastställa sina egna mål med
hänsyn till de referensvärden som anges i förslaget. Eftersom det är viktigt att ta ett
första steg för att skapa en gemenskapspolitik för att främja biodrivmedel, kan dock
kommissionen motvilligt godta rådets ståndpunkt som grundval för en kompromiss,
framför allt eftersom den gemensamma ståndpunkten innehåller en bestämmelse om
översyn, som innebär att kommissionen kan föreslå bindande mål om de mål som
medlemsstaterna satt upp inte uppnås.

3.2 Viktiga delar i den gemensamma ståndpunkten i förhållande till
Europaparlamentets ändringsförslag

De ändringar som Europaparlamentet föreslog syftade främst till följande:

a. Att behålla de bindande mål som kommissionen föreslagit, men att ta bort
målen för blandningar och ge möjligheter att medge dispens på upp till två år
(som inte kan förlängas) för medlemsstater som har särskilda svårigheter att
uppnå de bindande målen.

b. Att klargöra att förteckningen över biodrivmedel i direktivet är vägledande och
inte uttömmande.

c. Att garantera att utvecklingen av biodrivmedel skall ske med hänsyn till den
totala livscykelkostnaden vad gäller koldioxidutsläpp och att den inte får ske på
bekostnad av luftkvalitet, bränslekvalitet, utsläppsnivåer, energieffektivitet
eller en hållbar markanvändning.

d. Att säkerställa att konsumenterna får lämplig information om tillgången på
biodrivmedel.
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Ad a. Mål för biodrivmedlens andel av medlemsstaternas marknader

Europaparlamentet godkände kommissionens förslag att fastställa harmoniserade och
successivt högre mål för medlemsstaterna när det gäller andelen biodrivmedel på de
nationella marknaderna. Målet skulle vara 2 % för 2005, för att sedan höjas till
5,75 % för 2010. Parlamentet föreslog dock två viktiga ändringar: dels att målet för
blandningar skulle tas bort, dels att medlemsstaterna skulle kunna medges dispens
under två år (utan möjlighet till förlängning), efter kommissionens godkännande.

Enligt den gemensamma ståndpunkten skall alla medlemsstater, inom kort efter
direktivets ikraftträdande, fastställa nationella mål för utsläppande på marknaden av
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel. Då medlemsstaterna fastställer dessa
mål skall de ta hänsyn till de mål och tidsplaner som kommissionen föreslagit och
parlamentet godkänt. I direktivet anges dessa som ”referensvärden”. Dessutom måste
medlemsstaterna, på grundval av de kriterier som anges i direktivet, lämna en
motivering om de nationella målen avviker från referensvärdena. Dessa kriterier är
begränsad nationell produktionskapacitet och andra prioriterade mål inom den
nationella energi- och transportpolitiken än främjandet av biodrivmedel, som dock
skall vara förenliga med EU-politiken och avse liknande resultat som direktivet om
biodrivmedel (klimatförändring, försörjningstrygghet och främjande av förnybara
energikällor).

I den gemensamma ståndpunkten behålls kommissionens förslag att medlemsstaterna
skall lämna rapporter om framsteg varje år. Dessutom införs parlamentets förslag att
kommissionen vart annat år från och med 2006 skall rapportera om de framsteg som
gjorts i medlemsstaterna när det gäller främjandet av biodrivmedel och andra
förnybara drivmedel. I den gemensamma ståndpunkten fastställs att kommissionen
på grundval av dessa rapporter kan överlämna lämpliga förslag till parlamentet och
rådet, till exempel nya förslag till bindande mål.

Trots att rådet samtyckt till en tillämpning av mätbara mål för att främja
användningen av biodrivmedel i transportsektorn, anser kommissionen att rådet i den
gemensamma ståndpunkten inte lever upp till kommissionens och parlamentets
målsättning att åstadkomma ett stort framsteg när det gäller användningen av
biodrivmedel.

Ad b. Definition av biodrivmedel

I en bilaga till kommissionens ursprungliga förslag finns en förteckning över
befintliga biodrivmedel. Denna förteckning var avsedd att stödja och illustrera olika
biodrivmedel som avses i direktivets text när det hänvisas till ”flytande eller
gasformiga bränslen för transport som framställs av biomassa”. Europaparlamentet
ansåg att det var nödvändigt att ändra texten för att klargöra att förteckningen inte är
fullständig. I den gemensamma ståndpunkten uppfylls detta genom att

(a) förteckningen över biodrivmedel utvidgas (”bioväte” tas med medan ”bioolja”
stryks, i enlighet med parlamentets förslag),

(b) förteckningen flyttas från bilagan till artiklarna, och

(c) artikel 2 formuleras om så att det klargörs att förteckningen inte är
uttömmande.
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Enligt den gemensamma ståndpunkten kan de mål som medlemsstaterna skall
fastställa och sträva efter inbegripa andra förnybara bränslen. I kommissionens
ursprungliga förslag hänvisades endast till biodrivmedel, eftersom den tekniska
utvecklingen av andra förnybara biodrivmedel och möjligheterna att i praktiken
använda dessa inom transportsektorn inte ansågs falla inom direktivets tidsramar.
Kommissionen har inga invändningar mot detta förslag från rådet, framför allt
eftersom det stöds av en tydlig definition som är knuten till begreppet förnybara
energikällor som redan etablerats i europeisk lagstiftning (direktiv 2001/77/EG).

Parlamentet ville att det skulle fastställas att endast biodrivmedel som bidrar till en
betydande minskning av utsläppen av växthusgaser skall främjas. Kommissionen
anser att det är onödigt att ange detta villkor, eftersom alla biodrivmedel ger ett
sådant bidrag. Kommissionens bedömning återspeglas i den gemensamma
ståndpunkten.

Ad c. Miljöskydd

I kommissionens ursprungliga förslag fastställs att utvecklingen av biodrivmedel inte
får ske på bekostnad av andra politiska mål. I förslaget anges till exempel att
medlemsstaterna skall övervaka effekterna av dieselblandningar som innehåller mer
än 5 % biodrivmedel för att garantera att gemenskapens gällande utsläppsgränser inte
överskrids.

Från Europaparlamentets sida var man angelägen om att garantera att direktivet om
biodrivmedel inte främjar en utveckling som har negativa effekter på miljön och
jordbruket. Följande ändringsförslag antogs av parlamentet:

(a) En skyldighet för kommissionen att utarbeta och offentliggöra detaljerade
förslag med kostnadsuppgifter för genomförandet av direktivet med hänsyn till
en rad miljöfrågor. Detta godtogs av kommissionen i det ändrade förslaget och
i princip även av rådet. Enligt den gemensamma ståndpunkten skall den rapport
som parlamentet krävt kompletteras med de regelbundna utvärderingsrapporter
från kommissionen (vart annat år enligt ett annat ändringsförslag från
parlamentet) som kommissionen själv föreslagit.

(b) Ett krav att medlemsstaterna skall prioritera biodrivmedel som bidrar till god
ekobalans. Detta godtogs i princip av medlemsstaterna. I den gemensamma
ståndpunkten klargörs att prioriteringen kan göras på grundval av
kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

(c) Ett krav på att kommissionen skall utforma en särskild
miljökonsekvensbedömning som underlag för den utvärdering som skall göras
vart annat år. Detta tas inte uttryckligen med i den gemensamma ståndpunkten,
men de miljöfrågor som parlamentet tagit upp har förts upp i en utvidgad
förteckning över punkter som skall omfattas av kommissionens utvärdering.
För att kunna utarbeta de rapporter som rådet kräver måste kommissionen
genomföra djupgående ekonomiska bedömningar och miljöbedömningar av
biodrivmedlens konsekvenser. Kommissionen anser därför att den
gemensamma ståndpunkten tillgodoser parlamentets önskemål på denna punkt.
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Ad d. Information till konsumenter

Parlamentet föreslog att medlemsstaterna skall vara skyldiga att informera
konsumenterna om möjligheterna att använda biodrivmedel. Detta krav har tagits
med i den gemensamma ståndpunkten.

Parlamentet införde även ett krav på märkning vid försäljningsställen av diesel som
innehåller mer än 5 % biodrivmedel. Principen att ge konsumenterna denna
information godtas i den gemensamma ståndpunkten, och märkningskravet tillämpas
på alla mineraloljeblandningar som innehåller mer än 5 % fettsyrametylestrar
(FAME) eller bioetanol.

4- SLUTSATS

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkt som rådet enhälligt antog den
18 november 2002 överensstämmer med tanken bakom kommissionen förslag av den
12 september 2002, som i sin tur lades fram med anledning av de krav som rådet och
Europaparlamentet ställt.

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten återspeglar de krav parlamentet ställt
och inbegriper flera av parlamentets ändringsförslag. När det gäller den centrala frågan om
målen, erbjuder den gemensamma ståndpunkten ett alternativ till helt bindande mål eller rent
frivilliga åtgärder. Alla medlemsstater kommer för första gången att tvingas arbeta i riktning
mot målet att öka användningen av biodrivmedel. I den gemensamma ståndpunkten finns
också de ambitiösa mål som parlamentet godtagit om en ökad användning av biodrivmedel,
och det fastställs att medlemsstater som väljer mål som är lägre än dessa referensvärden skall
motivera detta beslut med hänsyn till ett ganska begränsat antal kriterier. Genom den
gemensamma ståndpunkten ges också kommissionen möjlighet att i framtiden lägga fram
förslag om bindande mål, om det konstateras att systemet inte leder till att direktivets
övergripande mål kan uppnås.

När det gäller definitionen av biodrivmedel, syftar den gemensamma ståndpunkten till att se
till att ”andra förnybara drivmedel” inte glöms bort i förslaget.

Kommissionen uppskattar att parlamentet vill att biodrivmedel skall föras in på marknaden på
ett välövervägt sätt på grundval av entydiga belägg för deras fördelar. Rådet delar denna
ståndpunkt och flera av de ändringar som parlamentet föreslagit har förts in i den
gemensamma ståndpunkten, i vissa fall efter att ha anpassats. Framför allt torde parlamentets
krav tillgodoses genom den detaljerade och omfattande rapport som, enligt den gemensamma
ståndpunkten, skall utarbetas vart annat år.

Den gemensamma ståndpunkten inbegriper också ändringsförslag som återspeglar
parlamentets krav när det gäller information till konsumenter.

Även om kommissionen beklagar att målen i den gemensamma ståndpunkten är vägledande
och inte bindande, anser den att den gemensamma ståndpunkten utgör en kompromiss mellan
behovet av åtgärder på gemenskapsnivå och det faktum att medlemsstaterna måste ha viss
handlingsfrihet när det gäller att arbeta i riktning mot och uppnå det gemensamma målet,
under gemenskapens övervakning.


