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Inhoudstafel

Art. 1-7

Tekst

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van
transportenergie wordt paragraaf 2 vervangen als volgt :
  " § 2. Dit besluit is van toepassing op transportbrandstoffen die worden gebruikt voor de aandrijving van
wegvoertuigen, niet voor de weg bestemde mobiele machines (met uitsluiting van binnenschepen wanneer deze
niet op zee varen), landbouw- en bosbouwtrekkers, pleziervaartuigen wanneer deze niet op zee varen en op
elektriciteit voor verbruik in wegvoertuigen."

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de bepalingen onder 3°, 4°, 7° en 9° vervangen als volgt :
  "3° benzine : iedere vluchtige minerale olie voor verbrandingsmotoren met elektrische ontsteking voor de
aandrijving van voertuigen die onder de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 of 2710 11
59 valt (De nummering van deze GN-codes zoals aangegeven in het Gemeenschappelijk douanetarief en
gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1));"
  "4° dieselbrandstof : gasolie die onder GN-code 2710 19 41 (De nummering van deze GN-codes zoals
aangegeven in het Gemeenschappelijk douanetarief en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de
Commissie (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1)) valt en gebruikt wordt voor de aandrijving van voertuigen als
bedoeld in richtlijnen 70/220/EEG en 88/77/EEG;"
  " 7° gasoliën voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (met uitsluiting van binnenschepen wanneer
deze niet op zee varen), landbouwtrekkers en bosbouwmachines, en pleziervaartuigen : uit aardolie verkregen
vloeistoffen die vallen onder de GN-codes 2710 19 41 en 2710 19 45 (De nummering van deze GN-codes zoals
gespecificeerd in het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.6.1987, blz. 1)) en die bestemd zijn voor
gebruik in motoren als bedoeld in de richtlijnen 94/25/EG, 97/68/EG en 2000/25/EG van het Europees Parlement
en de Raad;"
  "8° uitslag tot verbruik : de hoeveelheid transportenergie uitgeslagen tot verbruik conform de artikelen 6, a), c)
en d) en 36 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen en de
programmawet van 27 december 2004 en; voor waterstof, de hoeveelheid energie bestemd voor transport die
geleverd werd aan een eindverbruiker;"
  " 9° leverancier van transportbrandstoffen : elke natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen rekening, voor
rekening van anderen of voor eigen gebruik over het kalenderjaar een volume van minstens 500.000 liter voor
transportbrandstoffen die bij atmosferische condities vloeibaar zijn of 500.000 kilogram voor
transportbrandstoffen die bij atmosferische condities gasvormig zijn, tot verbruik uitslaat;"

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
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  1° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "30 april" vervangen door de woorden "31 augustus";
  2° in paragraaf 4, eerste lid, worden het woord "juni " vervangen door het woord "oktober".

  Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Contrôle
  Art. 4. Na verificatie van de ontvangen gegevens annuleert de bevoegde overheid binnen één maand na
ontvangst de desgevallend op de federale rekeningen overgemaakte GSER's, met uitzondering van permanent
geblokkeerde GSER's."

  Art. 5. In bijlage 1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° deel 1, punt 3, b) wordt vervangen als volgt :
  " b) "x" = de identificatie van de verschillende soorten brandstof en energie die binnen het toepassingsgebied
van dit besluit vallen, op de wijze zoals vermeld in bijlage I, tabel 1, vak 17c, bij Verordening (EG) nr. 684/2009;";
  2° deel 1, punt 3, c), wordt aangevuld met de bepaling onder v), luidende :
  "v) De hoeveelheid gasolie die geleverd werd voor niet voor de weg bestemde mobiele machines wordt als volgt
bepaald :
  - voor landbouwtoepassingen: 52% van het volume gasolie dat aan de landbouwsector geleverd werd;
  - voor commerciële en industriële toepassingen : 31% van het volume gasolie dat aan de commerciële en
industriële sector geleverd werd."
  3° in deel 1, punt 3, d), i), worden de bepalingen onder 1. en 2. vervangen als volgt :
  "1. GSER's die door andere lidstaten gecertificeerd werden als GSER's binnen een certificatiesysteem dat door
de minister op basis van advies van de bevoegde overheid goedgekeurd is en die aan de volgende voorwaarden
voldoen :
  * Deze GSER's, komen enkel in aanmerking indien deze GSER's broeikasgasemissiereducties vertegenwoordigen
die werden gegenereerd tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking
heeft;
  * De op basis van de bovenvermelde bepalingen in aanmerking komende GSERs dienen tevens te
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria die van kracht waren onder het aankoopprogramma van
emissierechten van de federale overheid voor de eerste verbintenissenperiode onder het Protocol van Kyoto, in
uitvoering van de beslissing van het Overlegcomité van 8 maart 2004 aangaande de nationale lastenverdeling.
  2. Voor het kalenderjaar 2020 : GSER's afkomstig van projecten onder het Mechanisme voor Schone
Ontwikkeling (Clean Development Mechanism of CDM) van het Protocol van Kyoto die sinds 1 januari 2011 actief
zijn met emissiereducties als resultaat en die aan de volgende voorwaarden voldoen :
  * Alle GSER's dienen afkomstig te zijn van projecten die geregistreerd zijn op basis van de goedgekeurde
methodologie voor grootschalige projecten AM0009 "Recovery and utilization of gas from oil fields that would
otherwise be flared or vented" of van projecten die door de minister goedgekeurd worden;
  * GSER's van bovengenoemde projecten die vóór 31 december 2012 werden geregistreerd, komen enkel in
aanmerking indien deze GSERs broeikasgasemissiereducties vertegenwoordigen die tussen 1 januari 2020 en 31
december 2020 werden gegenereerd;
  * GSERs van bovengenoemde projecten die na 31 december 2012 werden geregistreerd en die
broeikasgasemissiereducties vertegenwoordigen die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 werden
gegenereerd, komen enkel in aanmerking indien deze projecten in Minst Ontwikkelde Landen (MOLs) gelegen zijn,
zoals erkend door de Verenigde Naties;
  * De op basis van de bovenvermelde bepalingen in aanmerking komende GSERs dienen tevens te
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria die van kracht waren onder het aankoopprogramma van
emissierechten van de federale overheid voor de eerste verbintenissenperiode onder het Protocol van Kyoto, in
uitvoering van de beslissing van het Overlegcomité van 8 maart 2004 aangaande de nationale lastenverdeling."

  Art. 6. De artikels 1, 2 en 5, 2°, hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

  Art. 7. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
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