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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot bevordering van het
gebruik van biotransportbrandstoffen
(2002/C 103 E/13)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 547 def. — 2001/0265(COD)
(Door de Commissie ingediend op 17 december 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,
Gezien het advies van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Europese Raad van Göteburg van 15 en 16 juni 2001
heeft een communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling vastgesteld 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 koolstofdioxideemissies vormen.
(3) 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.
(4) Een intensiever gebruik van biotransportbrandstoffen is
een onderdeel van het pakket maatregelen dat vereist is
ter naleving van het Protocol van Kyoto, alsook van enig
ander beleidspakket ter nakoming van verdere verplichtingen.
(5) Een intensiever gebruik van biotransportbrandstoffen is
een van de instrumenten waarmee de Gemeenschap invloed kan uitoefenen op de mondiale transportbrandstofmarkt en daarmee op de zekerheid van de energievoorziening op middellange en lange termijn.
(6) Bevordering van het gebruik van biobrandstoffen met inachtneming van een goede landbouwpraktijk zal nieuwe
kansen voor duurzame plattelandsontwikkeling scheppen
in het kader van een meer marktgericht gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(7) In zijn resoluties van 8 juni 1998 (1) en 5 december 2000
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.
(8) In zijn resolutie van 18 juni 1998 (2) 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 en in de vaststelling van
een verplicht percentage biobrandstoffen voor de oliemaatschappijen.
(9) Welke methode het meest geschikt is om op nationaal
niveau het marktaandeel van biobrandstoffen op te voeren
is afhankelijk van de beschikbaarheid van hulpbronnen en
grondstoffen, het nationale beleid ter bevordering van biobrandstoffen en eventuele fiscale regelingen, en de keuze
daarvan dient bijgevolg zoveel mogelijk te worden overgelaten aan de oliemaatschappijen en andere betrokken
partijen.
(10) 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 wetgeving vastgestelde geharmoniseerde milieuspecificaties voldoen, wordt belemmerd.
(11) Het zal echter moeilijk zijn het aandeel verkochte biobrandstoffen boven een bepaald niveau te brengen zonder
maatregelen om deze in fossiele brandstoffen bij te mengen. Bijgevolg moeten de lidstaten streven naar een minimum bijmengingspercentage van 1 % biobrandstoffen in
de in de Gemeenschap op de markt gebrachte minerale
oliën. Dit percentage zal worden aangepast op basis van
het aandeel van biobrandstoffen in verhouding tot de verschillende in de lidstaten op de markt gebrachte brandstoffen, alsook op basis van nader onderzoek.
(12) Daar de doelstelling van het overwogen optreden, te weten de invoering van algemene beginselen inzake een minimumpercentage aan biobrandstoffen dat op de markt
moet worden gebracht en gedistribueerd, 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 neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan
nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
(1) PB C 198 van 24.6.1998, blz. 1.
(2) PB C 210 van 6.7.1998, blz. 215.
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(13) 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.
(14) Daar de nodige maatregelen ter uitvoering van deze richtlijn maatregelen van algemene strekking zijn in de zin van
artikel 2 van 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), dienen deze maatregelen volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5 van genoemd
besluit te worden vastgesteld,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
In deze richtlijn wordt een minimumpercentage aan biobrandstoffen vastgesteld waarmee in elke lidstaat dieselolie of benzine
voor vervoersdoeleinden moet worden vervangen.

Artikel 2
1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) „biobrandstoffen”: vloeibare of gasvormige transportbrandstof die is gewonnen uit biomassa;
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) „energie-inhoud”: de calorische benedenwaarde van een
brandstof.
2. De in deel A van de bijlage vermelde producten worden als
biobrandstoffen beschouwd.

Artikel 3
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat uiterlijk op
31 december 2005 het aandeel van de op hun markten verkochte biobrandstoffen minimaal 2 %, berekend op basis van
de energie-inhoud, van de totale voor vervoersdoeleinden op
hun markten verkochte hoeveelheid benzine en dieselolie bedraagt en dat dit aandeel vervolgens wordt verhoogd, daarbij
strevend naar een minimumbijmengingsniveau, volgens het in
deel B van de bijlage opgenomen schema.
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a) zuivere biobrandstoffen;
b) biobrandstoffen die in derivaten van minerale oliën zijn
bijgemengd met inachtneming van de toepasselijke Europese
normen inzake de technische specificaties van transportbrandstoffen (EN 228 en EN 590);
c) van biobrandstoffen afgeleide vloeistoffen, zoals ETBE
(ethyl-tertiair-butylether), waarbij het in deel A van de bijlage 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 indien nodig maatregelen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende
communautaire wetgeving inzake emissienormen wordt nageleefd.

Artikel 4
1.
De lidstaten brengen jaarlijks vóór 1 juli bij de Commissie
verslag uit over de totale afzet van transportbrandstof en het
aandeel van biobrandstoffen in die afzet in het voorgaande jaar.
2.
De Commissie brengt uiterlijk op 31 december 2006 bij
het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de in de
lidstaten met het gebruik van biobrandstoffen geboekte vooruitgang, de economische aspecten alsook over het milieueffect
van een verdere verhoging van het aandeel van biobrandstoffen. Op basis van dit verslag stelt de Commissie indien nodig
aan aanpassing van de in artikel 3 genoemde doelstellingen
voor.

Artikel 5
1.
De bijlage kan aan de technische vooruitgang worden
aangepast volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde procedure.
2.
Het schema in deel B van de bijlage kan volgens de in
artikel 6, lid 2, bedoelde procedure worden aangepast op basis
van de ontwikkelingen in de biobrandstoftechnologie, de
marktpenetratie en de transporttoepassingen.

Artikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 4, lid
2, van Beschikking 1999/21/EG, Euratom van de Raad (2) ingestelde comité.
2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG
met inachtneming van artikel 7 en artikel 8 van dat besluit van
toepassing.

2.
Biobrandstoffen kunnen beschikbaar worden gesteld in de
vorm van:

3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt op drie maanden vastgesteld.

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(2) PB L 7 van 13.1.1999, blz. 16.
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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 7
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 8
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 9
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE
A. LIJST VAN BIOBRANDSTOFFEN EN PERCENTAGE VAN DE DUURZAME COMPONENT
„bioethanol”: voor gebruik als biobrandstof bestemd ethanol dat is gewonnen uit biomassa en/of de biologisch afbreekbare afvalfractie;
„biodiesel”: een voor gebruik als biobrandstof bestemde vloeibare brandstof van dieselkwaliteit die is gewonnen uit
biomassa of afgewerkte frituurolie;
„biogas”: een voor gebruik als biobrandstof bestemd, door anaërobe fermentatie van biomassa en/of de biologisch
afbreekbare afvalfractie geproduceerd brandstofgas dat kan worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit;
„biomethanol”: voor gebruik als biobrandstof bestemd methanol dat is gewonnen uit biomassa en/of de biologisch
afbreekbare afvalfractie;
„biodimethylether”: een voor gebruik als biobrandstof bestemde brandstof van dieselkwaliteit die is geproduceerd uit
biomassa en/of de biologisch afbreekbare afvalfractie;
„bio-olie”: een voor gebruik als biobrandstof bestemde brandstof in de vorm van pyrolyse-olie die is geproduceerd uit
biomassa;
„bioETBE (ethyl-tertiair-butylether)”: uit bio-ethanol vervaardigde ETBE
Het volumepercentage bioETBE dat als biobrandstof wordt gerekend bedraagt 45 %.
B. MINIMUMHOEVEELHEID VERKOCHTE BIOBRANDSTOF ALS PERCENTAGE VAN DE TOTALE HOEVEELHEID BENZINE EN DIESELOLIE:

Jaar

%

Waarvan minimaal bijgemengd in
andere brandstoffen
(%)

2005

2

—

2006

2,75

—

2007

3,5

—

2008

4,25

—

2009

5

1

2010

5,75

1,75

