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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le projet de directive présenté par la Commission européenne, relatif aux spécifications de 
l’essence, du carburant diesel et au gazole, modifiant la directive 98/70/CE du 13 octobre 
1998, constitue une étape importante pour la promotion et le développement des biocarburants 
dans l’Union Européenne.

Le Parlement européen, à travers de nombreuses prises de position, a toujours soutenu toutes 
les initiatives de l’Union Européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Lors du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, il a été décidé que les énergies renouvelables 
devaient représenter 20 % des énergies consommées dans l’Union Européenne en 2020, les 
biocarburants devant représenter quant à eux 10 % des carburants consommés.

Par ailleurs, les réformes en cours des organisations de marché des cultures végétales 
réduisent les débouchés des productions concernées. Les biocarburants offrent des 
opportunités alternatives aux producteurs agricoles confortant ainsi la politique européenne 
d’aménagement du territoire et l’emploi en milieu rural. De plus, les terres actuellement sous 
régime de jachère constituent une réserve pour répondre à cette nouvelle demande.

Dans ce contexte, le projet de directive présenté par la Commission Européenne visant à 
corriger les spécifications des essences incorporant des biocarburants, constitue un élément 
majeur de la politique européenne permettant de faciliter leur utilisation. 

Il est en effet urgent de mettre les spécifications techniques contenues dans la directive 98/70 
CE en cohérence les objectifs politiques de l’Union Européenne.

En premier lieu, les objectifs européens d’utilisation des biocarburants ne pourront être tenus 
que si les fabricants et les distributeurs procèdent à l’incorporation directe d’éthanol dans les 
essences. Une solution consisterait à ce que les sociétés pétrolières mettent à disposition des 
fabricants de biocarburants ou des distributeurs des quantités adéquates d’essence à basse 
volatilité. Tel n’est  pas le cas aujourd’hui. Aussi, afin de contourner cet obstacle, la 
Commission Européenne propose de modifier les spécifications actuelles des essences.

En outre, les Etats membres souhaitant mettre en place dès à présent des dispositions relatives 
à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences, répondant ainsi aux souhaits des 
citoyens européens, doivent pouvoir le réaliser. Cette justification se justifie d'autant plus que 
la révision de la directive aurait déjà dû avoir lieu à la fin 2005 et qu'un retard de près de deux 
ans a ainsi été pris.

Enfin, le développement technologique des moteurs et des biocarburants susceptibles d’être 
utilisés à l’avenir, conduit à considérer que les mélanges futurs dépasseront la limite actuelle 
d’incorporation d’éthanol dans les essences qui est de 5 %. Si un tel objectif est hautement 
souhaitable, car il répond précisément à la politique de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, il convient cependant d’être vigilant à ce que l’information des consommateurs soit 
aussi complète que possible, afin d’éviter tout désagrément quant à l’utilisation des 
biocarburants par des moteurs plus anciens, qui ne sont pas adaptés aux nouvelles essences.
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Conformément à la directive européenne N° 85/536CEE, le parc automobile européen peut 
désormais accepter un carburant contenant jusqu'à 5 % de bioéthanol ou 15 % de ETBE. Dans 
ces conditions, il est proposé d’avoir un étiquetage simplifié et limité aux seules essences 
incorporant un taux supérieur à 5% d’éthanol ou 15% d'ETBE

Le développement des biocarburants n’est qu’un des éléments de la politique européenne de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Il  est donc 
urgent de définir aussi rapidement que possible de nouvelles contraintes s’imposant au secteur 
des transports, si l’Union Européenne veut respecter ses engagements internationaux en 
matière de protection de l’environnement.

La Commission Européenne propose d’inclure dans le projet de directive une procédure 
visant à déterminer les mesures à prendre pour respecter le principe d’une réduction de C0² 
dans le secteur des transports, pour la période allant du 1er janvier 2011 à 2020.

L’objectif de réduction de 10 % en dix ans, des émissions à gaz à effet de serre produites sur 
l’ensemble du cycle de vie des carburants, par unité d’énergie, répond à la politique souhaitée 
par tous les citoyens européens. L’importance de cet objectif aurait nécessité une discussion 
particulière, au sein des institutions européennes, pour la définition des mesures à prendre. 

Compte tenu de l’urgence de la situation, la commission de l'agriculture soutient le principe 
d’inclusion des ces dispositions dans cette directive, bien que l’objectif premier de celle-ci 
soit celui de la modification de la qualité des essences.

Néanmoins, la commission de l'agriculture est particulièrement vigilante sur la définition des 
mesures qui doivent être décidées au niveau européen et mises en œuvre par les Etats 
membres à compter du 1er janvier 2009. A cette fin, elle demande à la Commission de tenir 
informé le Parlement européen de l’évolution des discussions, et surtout qu’il lui soit fait 
rapport sur les raisons qui engendreraient un retard dans la mise en œuvre de ces mesures.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

1 Все още непубликуван в ОВ.
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(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на биогорива в 
Общността. Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. – 
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Комюникето също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. 

6) Директива 2003/30/EО на Европейския 
парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за 
насърчаване потреблението на биогорива 
или други възобновяеми горива за 
транспорт има за цел да насърчи 
употребата на биогорива в Общността. 
Биогоривата са един от начините за 
постигане целите на Европейския съюз 
в областта на намаляване на емисиите 
на парникови газове, по-специално в 
транспорта. Стратегията на Общността 
за биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. – 
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Комюникето също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. 

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина Предвид желанието на Общността 
да намали в по-голяма степен емисиите 
на парникови газове и важната роля, 
която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 

9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. За намаляване на тези емисии 
ще е абсолютно необходимо 
намаляването на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на тези 
горива. Това може да бъде постигнато по 
няколко начина Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 



PE390.722v02-00 6/18 AD\683978BG.doc

BG

точно определено количество на година, 
считано от 2010 г.  Тъй като едно от 
следствията на тази директива ще бъде 
по-голямата възможност за използване 
на биогорива, докладването за 
парниковите газове и механизмът за 
намаляване на емисиите ще бъдат 
развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО

точно определено количество на година, 
считано от 2010 г.  Тъй като една от 
целите на тази директива е да допринесе 
именно за развитието на биогоривата, 
докладването за парниковите газове и 
механизмът за намаляване на емисиите 
ще бъдат развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО, и 
следва да се осъществят най-късно до 
31 декември 2008 г.

Обосновка
Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 9а (ново)

 9а) Намаляването на емисиите на 
парникови газове е задължително за 
всички. Чрез поставените цели 
Европейският съюз следва да покаже 
възможностите за прилагане на 
политики за налагане намаляването на 
емисиите на парникови газове. Като се 
вземат предвид произтичащите от 
това предизвикателства в сферата на 
околната среда, е необходимо да се 
въведе механизъм за деклариране и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове преди 1 януари 2009 г. Ако това 
не стане, Комисията трябва да 
докладва на Европейския парламент за 
причините, които са довели до това 
закъснение.
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Обосновка

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble 
des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités 
de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) Комисията е поставила за цел 
постигането на съдържание на биогориво 
от минимум 10% в транспортните горива 
до 2020 г.  Непрекъснатият технически 
напредък в автомобилната технология и 
тази на горивата, в комбинация с 
непрекъснатия стремеж да се гарантира, 
че нивото на екологична и здравна 
защита се оптимизира, налага 
периодично преразглеждане на 
спецификациите за горивата на базата на 
допълнителни проучвания и анализи за 
въздействието на компоненти като 
добавките и биогоривата върху емисиите 
на замърсители. По тази причина следва 
да се докладва редовно относно 
възможността за спомагане за 
обезвъглеродяване (декарбонизация) на 
транспортните горива.

11) Европейският съюз е поставил за 
цел постигането на съдържание на 
биогориво от минимум 10% в 
транспортните горива до 2020 г.  
Непрекъснатият технически напредък в 
автомобилната технология и тази на 
горивата, в комбинация с непрекъснатия 
стремеж да се гарантира, че нивото на 
екологична и здравна защита се 
оптимизира, налага периодично 
преразглеждане на спецификациите за 
горивата на базата на допълнителни 
проучвания и анализи за въздействието 
на компоненти като добавките и 
биогоривата върху емисиите на 
замърсители. По тази причина следва да 
се докладва редовно относно 
възможността за спомагане за 
обезвъглеродяване (декарбонизация) на 
транспортните горива.

Обосновка

Le Parlement européen a toujours défendu un objectif ambitieux d’utilisation de 
biocarburants. Pour sa part, le Conseil européen, dans sa communication des 8 et 9 mars a 
rappelé l’objectif d’une utilisation contraignante d’au moins 10% de biocarburants dans les 
carburants utilisés pour les transports

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 11а (ново)

11а) Комисията следва да разработи 
законодателно предложение с цел да се 
гарантира, че производството на 
горива на основата на растителни 
суровини не застрашава сигурността 
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на храните.

Обосновка

L'objectif premier de la politique agricole commune est la sécurité alimentaire de la 
population. Les matières premières pour les carburants végétaux sont produites sur les 
mêmes surfaces que les denrées alimentaires. C'est pourquoi la législation doit veiller à ce 
que l'emploi de carburants végétaux ne mette pas en péril la sécurité alimentaire, y compris 
dans les pays en développement.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 12а (ново)

 12а) Добавянето на етанол в бензина 
води до нелинейно изменение на 
налягането на парите на получената 
горивна смес.

Обосновка

Une bonne compréhension des problèmes posés conduit à une modification dans 
l’ordonnancement des amendements.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

(13) Подробностите за смесването на 
етанол с бензина, и по специално за 
пределните стойности за налягането на 
парите и възможните алтернативи за 
гарантиране на това, че смесите с етанол 
няма да превишават приемливите 
пределни стойности за налягането на 
парите, следва да бъдат прегледани на 
основата на опита от прилагането на 
Директива 98/70/ЕО. 

13) Подробностите за смесването на 
етанол с бензина, и по специално за 
пределните стойности за налягането на 
парите и възможните алтернативи за 
гарантиране на това, че смесите с етанол 
няма да превишават приемливите 
пределни стойности за налягането на 
парите, следва да бъдат прегледани на 
основата на опита от прилагането на 
Директива 98/70/ЕО. Всъщност, 
налягането на парите на смесите е 
свързано също с началния състав на 
бензина.

Обосновка

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d'éthanol donné, la composition des 
essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.



AD\683978BG.doc 9/18 PE390.722v02-00

BG

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Добавянето на етанол в бензина 
увеличава налягането на парите на 
полученото гориво, а налягането на 
парите на бензиновите смеси трябва да се 
контролира с цел ограничаване емисиите 
на атмосферни замърсители. 

14) Налягането на парите на 
бензиновите смеси трябва да се 
контролира с цел ограничаване емисиите 
на атмосферни замърсители. Всъщност, 
увеличаването на налягането на 
парите на етаноло-бензиновите смеси 
достига своя максимум със смесването 
на 5% етанол на обем, като 
впоследствие намалява за смесите с по-
високо процентно съдържание на 
етанол.

Обосновка

L’augmentation de la pression de vapeur du mélange atteint son maximum avec une 
incorporation de 5% d’éthanol en volume, puis décroît pour des mélanges à des taux 
supérieurs.

Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

(15) Добавянето на етанол в бензина 
води до нелинейно изменение на 
налягането на парите на получената 
горивна смес. За да се гарантира, че 
налягането на парите на бензина, получен 
от смесването на две разрешени етаноло-
бензинови смеси, остава в границите на 
разрешените пределни стойности за 
налягането на парите, е необходимо да се 
дефинира допустимото превишение на 
налягането на парите за такива смеси, 
така че то да съответства на 
действителното увеличение на 
налягането на парите, възникващо като 
резултат от добавяне на определено 
процентно съдържание на етанол в 
бензина.

15) За да се гарантира, че налягането на 
парите на бензина, получен от смесването 
на две разрешени етаноло-бензинови 
смеси, остава в границите на разрешените 
пределни стойности за налягането на 
парите, е необходимо да се дефинира 
допустимото превишение на налягането 
на парите за такива смеси, с цел то да 
вземе под внимание присъщите 
качества на бензина и така да 
съответства на действителното 
увеличение на налягането на парите, 
възникващо като резултат от добавяне на 
определено процентно съдържание на 
етанол в бензина.

Обосновка

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d’éthanol donné, la composition des 
essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.
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Изменение 10
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия 
случай нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. Тъй като в момента случаят не 
е такъв, пределно допустимото 
налягане на парите за етаноловите 
смеси се увеличава, с цел да се позволи 
развитие на пазара на биогорива.

16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия 
случай нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. За съжаление се налага 
изводът, че в момента случаят не е 
такъв, а наличността на бензини с 
ниско налягане на парите е все още 
силно недостатъчна.

Обосновка

Il est malheureusement constaté quotidiennement que les raffineurs européens ne mettent pas 
à la disposition des producteurs de biocarburants procédant à des mélanges essence éthanol 
toutes les quantités indispensables d’essences à faible pression de vapeur. Cette situation est 
profondément regrettable, car elle entrave le développement des biocarburants et remet en 
cause les objectifs politiques définis par l’Union européenne.

Изменение 11
СЪОБРАЖЕНИЕ 16a (ново)

 16а) Поради липсата на бензини с 
ниско налягане на парите пределно 
допустимото налягане на парите за 
етаноловите смеси трябва да се 
увеличи, с цел да се позволи 
необходимото развитие на пазара на 
биогорива. 

Обосновка

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les producteurs de biocarburants en 
matière d’approvisionnements insuffisants en essences à faible pression de vapeur, et 
contourner ainsi la position des raffineurs, il est proposé une augmentation de la pression de 
vapeur maximale autorisée pour les mélanges contenant de l’éthanol.

Изменение 12
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СЪОБРАЖЕНИЕ 16б (ново)

 16б) Спецификациите на бензина, 
дизеловото гориво и газьола трябваше  
да са преразгледани още преди 31 
декември 2005 г. Закъснението доведе 
до отлагане на изпълнението на 
политическите цели на Европейския 
съюз относно намаляването на 
емисиите на парникови газове в 
транспортния сектор.

Обосновка

La directive 2003/30 prévoyait que les spécifications relatives aux essences, au carburant 
diesel et aux gazoles devaient être révisées avant le 31 décembre 2005Considérant 16 quater 
(nouveau)

Изменение 13
СЪОБРАЖЕНИЕ 16в (ново)

 16в) За да не се увеличава закъснението 
в изпълнението на целите за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор, 
Комисията следи за това държавите-
членки по-скоро да разрешат 
директното смесване на етанол с 
бензин.

Обосновка

Il serait inconcevable de prolonger encore le retard pris depuis décembre 2005. Afin de 
pallier à cet inconvénient, il est souhaitable qu’une dérogation soit accordée aux Etats-
membres qui, dans un souci d’application des objectifs de l’Union européenne de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre appliquent ou souhaitent appliquer les mesures visées par 
cette directive en promouvant l’incorporation directe d’éthanol dans l’essence.

Изменение 14
СЪОБРАЖЕНИЕ 16г (ново)

 16г) Новите горива биха могли да 
представляват риск за някои стари 
двигатели, затова е необходимо да се 
поставят съответните етикети на 
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горивата с по-високо съдържание на 
биогорива, отколкото тези, които са в 
момента на пазара.

Обосновка

Les dispositions du projet de directive doivent pleinement répondre aux préoccupations des 
consommateurs, sans lesquels les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre ne pourront pas être remplis. C’est particulièrement le 
cas pour les consommateurs propriétaires de véhicules anciens, dont la conception ne prenait 
pas en compte les nouveaux carburants.

Изменение 15
СЪОБРАЖЕНИЕ 19

(19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите на 
парникови газове, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия за 
установяване на методика, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен транспорт и 
горивата, използвани за извънпътна 
подвижна техника.  Тъй като тези мерки, 
както и мерките за приемането на 
позволени аналитични методи, 
предвидени в член 10 на Директива 
98/70/ЕО, са с общ характер и са 
разработени за допълване на тази 
директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат с 
внимание, в съответствие с регулаторната 
процедура с проверка, предвидена в член 
5a на Решение 1999/468/EО.

19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите на 
парникови газове, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия за 
установяване на методика, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен транспорт и 
горивата, използвани за извънпътна 
подвижна техника.  Комисията  трябва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент за трудностите, срещани 
при случаи на забавяне на 
изпълнението на тези мерки. Тъй като 
тези мерки, както и мерките за 
приемането на позволени аналитични 
методи, предвидени в член 10 на 
Директива 98/70/ЕО, са с общ характер и 
са разработени за допълване на тази 
директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат с 
внимание, в съответствие с регулаторната 
процедура с проверка, предвидена в член 
5a на Решение 1999/468/EО.

Обосновка

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, 
constitue un des objectifs primordiaux du Parlement européen, qui est le porte-parole des 
préoccupations exprimées par tous les citoyens européens dans ce domaine. C’est la raison 
pour laquelle il demande à être associé à toutes les étapes dans l’élaboration des mesures 
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relatives aux émissions de gaz à effet de serre, et tout au moins à être informé de tout retard 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.

Изменение 16
СЪОБРАЖЕНИЕ 21а (ново)

 21а) Изследванията в областта на нови 
двигатели, изпускащи по-малко 
парникови газове, трябва да се 
насърчат в Общността. Тези 
изследвания трябва също така да 
позволят да се предвиди развитието на 
горивата през следващите 20 години.

Обосновка

La technologie des moteurs évolue également. La recherche en matière de nouveaux moteurs 
émettant moins de gaz à effet de serre doit être promue au niveau communautaire. D’autre 
part cette recherche doit également anticiper l’évolution des carburants qui seront 
disponibles dans les vingt prochaines années avec une teneur enrichie en biocarburant 
notamment des essences contenant de 20 % à 30 % d'éthanol, carburants sur lesquels les 
motoristes travaillent d'ores et déjà.

Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)

Член 3, параграф 3, алинея 1 (Директива 98/70/EО)

«3. "Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин с 
ниско съдържание на биогориво".

«3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, няма нужда от специално 
етикетиране относно смесването с 
етанол или с етил-третичен-бутил-
етер (ETBE).

Обосновка

Le constat qui peut être fait est que le parc automobile actuel de l’Union européenne peut 
utiliser un carburant incorporant jusqu’à 5% d’éthanol ou 15% d’ETBE. L’utilisation 
d’essences dans lesquelles sont incorporées moins de 5% d’éthanol ou moins de 15% d’ETBE 
est aujourd’hui courante au sein des Etats-membres de l’Union européenne. La mention 
relative à l’incorporation d’une faible teneur d’éthanol ou d’ETBE n’apparaît donc plus 
comme une élément déterminant de la bonne information du consommateur.

Изменение 18
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ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)
Член 3, параграф 3, алинея 2 (Директива 98/70/EО)

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с "Бензин с високо съдържание на 
биогориво".

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с "Бензин с обогатено съдържание на 
биогориво".

Обосновка

Pour ce qui concerne les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, 
seul le parc automobile le plus récent peut accepter de tels mélanges. C’est la raison pour 
laquelle il est souhaitable de concentrer l’information du consommateur sur sa connaissance 
concernant les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, afin 
d’éviter tout problème d’incompatibilité avec son véhicule, et de l’orienter vers les essences 
les plus appropriées au regard des objectifs visés par la présente directive.

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 БА) (нова)

Член 3, параграф 2, буква ва) (нова) (Директива 98/70/EО)

 ба) Към параграф 2 се добавя следната 
буква ва):
"ва) Държавите-членки също следят за 
това най-късно до 1 януари 2012 г. 
безоловният бензин със съдържание на 
биоетанол най-малко 70% v/v да 
отговаря на екологичните 
спецификации, установени в 
Приложение VIа.".

Обосновка

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications 
environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% 
v/v.

Изменение 20
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 3а (нов) (Директива 98/70/EО)

 3а. Комисията представя доклад на 
Европейския парламент за 
използваната методика относно 
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информацията, посочена в параграфи 1 
и 2 от настоящия член, както и за 
необходимите мерки, взети съгласно 
параграф 3 от настоящия член.
Комисията информира Европейския 
парламент за всяко забавяне в 
изпълнението на целите на 
настоящата директива в областта на 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.

Обосновка

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble 
des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités 
de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 
Aussi, compte des enjeux environnementaux qui en découlent, il est donc indispensable qu’un 
mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit mis en 
place avant le 1er janvier 2009. Si tel n’est pas le cas, la Commission devra faire rapport au 
Parlement européen sans délais sur les raisons qui ont conduit à un tel retard.

Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение III (Директива 98/70/EО)

Бележка под линия 5 се заменя със 
следния текст: "Когато горивото съдържа 
етанол, максималното налягане на парите 
през лятото се допуска да надвишава 60 
kPa със стойността, посочена в 
таблицата на Приложение VI " 

Бележка под линия 5 се заменя със 
следния текст: "Когато горивото съдържа 
етанол, максималното налягане на парите 
може да надвишава разрешените за 
сезона пределни стойности, както са 
посочени в Приложение VI." 

Обосновка

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans 
les essences.

Изменение 22
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, ред 11 (Съдържание на кислород), 4-та колона (Директива 98/70/EО)

3,7 4,0
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Обосновка

La norme européenne de référence des essences sans plomb  – norme EN 228 – prévoit que la 
densité de celles-ci doit être comprise entre 720 et 775 kg/m3 à 15°C. Dans le cas où 10% v/v 
d’éthanol seraient incorporés dans une essence d’une densité du bas de la fourchette - 720 
kg/m3 - la teneur en oxygène de cette essence additivée dépasserait 3,7% m/m, et celle-ci se 
trouverait alors hors norme : fixer la teneur maximale en oxygène à 4% m/m permet 
d’incorporer 10% v/v d’éthanol dans toute essence sans plomb conforme à la norme, sans 
risque de voir cette essence se trouver non conforme à la norme après additivation.

Изменение 23
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/EО)

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите ни трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 60 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI.

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите ни трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите може да надвишава 
разрешените за сезона пределни 
стойности, както са посочени в 
таблицата на Приложение VI.

Обосновка

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans 
les essences.

Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15 А (нова)

Приложение VI а (ново) (Директива 98/70/EО)

15 а. Добавя се Приложение VI а, посочено в приложението към настоящата 
директива.

"ПРИЛОЖЕНИЕ VI А

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С 

ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Бензин Е 85
Приложими изисквания и методи на анализ

Параметър Мерн Пределни стойности (2)
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а 
един
ица Минимум Максимум

Октаново число, определено по 
метода на изследването  95 -
Октаново число, определено по 
двигателния метод  85 -
- Висши алкохоли (C3-C8) % v/v - 2,0
- Метанол % v/v - 1,0
- Етери, съдържащи 5 или повече 
въглеродни атома на молекула

% v/v - 5,2
Съдържание на сулфати мг/кг - 1

Изисквания, свързани с климата и методите на анализ
Пределни стойности (2)

Клас А (лято) Клас Б (зима)

Параметри (1)

Мерн
а 

един
ица Минимум

Максиму
м Минимум

Максиму
м

Етанол и висши алкохоли % v/v 753 86 703 80
Супер 95 в съответствие със 
стандарт EN 228 % v/v - 25 - 30
Налягане на парите kPa 35 60 50 90

(1) Методите на анализ са посочени в стандарт EN 228:1999. Държавите-членки могат да приемат метода на анализ, 
установен от заменящ стандарт EN 228:1999, ако може да се докаже, че той има най-малко същата достоверност и 
същото ниво на прецизност като метода на анализ, който заменя.
(2) Посочените в спецификацията стойности са "истински стойности". При установяването на пределните стойности са 
използвани понятията от ISO 4295 "Нефтопродукти — определяне и прилагане на точни данни във връзка с методите на 
изпитания", а при определянето на минималната стойност е взета предвид минимална разлика от 2R над нулата (R = 
възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се тълкуват на основата на критериите, посочени в ISO 4259 
(публикуван през 1995 г.).
(3) Държавите-членки могат да решат да пуснат на пазара бензин E 85 с минимално съдържание 65% v/v в съответствие с 
националните стандарти, приети на основата на европейския стандарт  CWA 15293:2005."

Обосновка

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications 
environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% 
v/v.
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