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KORT BEGRUNDELSE

Nærværende kommissionsforslag til direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 
1998 for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie udgør et vigtigt skridt til 
fremme og udvikling af biobrændstoffer i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentet har ved talrige lejligheder givet udtryk for sin støtte til samtlige EU-
initiativer, som vil kunne bidrage til at nedbringe drivhusgasemissionerne. På Det Europæiske 
Råds møde den 8. og 9. marts 2007 blev det besluttet, at 20 % af energiforbruget i Den 
Europæiske Union i 2020 skal dækkes af vedvarende energi, hvoraf biobrændstoffer skal 
udgøre 10 % af brændstofforbruget.

De igangværende reformer af markedsordningerne for planteafgrøder bidrager yderligere til at 
reducere afsætningsmulighederne for de pågældende afgrøder. Biobrændstoffer udgør 
alternative muligheder for landbrugsproducenterne og understøtter herigennem den 
europæiske politik for udvikling af og beskæftigelse i landområderne. Ved hjælp af de 
landbrugsområder, som i øjeblikket ligger brak, er det muligt at imødekomme denne nye 
efterspørgsel.

Set i denne sammenhæng udgør Kommissionens direktivforslag, hvis formål er at korrigere 
specifikationerne for benzin med biobrændstofindhold, et vigtigt bidrag til EU's politik til 
fremme af biobrændstofanvendelsen. 

Der er behov for hurtigst muligt at få bragt de tekniske specifikationer, der er indeholdt i 
direktiv 98/70/EU, i overensstemmelse med EU's politiske målsætninger.

Skal de europæiske mål for biobrændstofforbruget kunne opfyldes, må fabrikanterne og 
distributørerne gå over til at blande ethanol direkte i benzinen. En måde at gøre dette på kunne 
bestå i, at olieselskaberne stiller tilstrækkelige mængder af benzin med lav flygtighed til 
rådighed for fabrikanterne og forhandlerne af biobrændstoffer. Dette er ikke tilfældet i dag. 
For at komme omkring dette problem foreslår Kommission at ændre de nuværende 
specifikationer for benzin.

Medlemsstater, som for at imødekomme de europæiske borgeres forventninger allerede nu 
ønsker at lovliggøre iblanding af ethanol direkte i benzinen, bør gives mulighed herfor. Dette 
begrundes yderligere af, at direktivet i princippet allerede burde være taget op til revision i 
slutningen af 2005, og at der nu er tale om en forsinkelse på næsten 2 år.

Den teknologiske udvikling af de motorer og biobrændstoffer, som kan forventes at blive 
anvendt fremover, peger herudover i retning af, at de fremtidige benzinblandinger kommer til 
at overskride den nuværende grænse på 5 % for iblanding af ethanol i benzin. Mens der på 
den ene side ikke kan være tvivl om det ønskværdige i en sådan målsætning, som netop lever 
op til politiske krav om en nedbringelse af drivhusgasemissionerne, må der på den anden side 
skabes sikkerhed for, at forbrugerne modtager fyldestgørende information herom for at undgå 
problemer med brugen af biobrændstoffer i ældre motorer, som ikke er tilpasset dette.

I henhold til direktiv 85/536/EØF er den europæiske bilpark på nuværende tidspunkt tilpasset 
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brændstof med et indhold på op til 5 % bioethanol eller 15 % ETBE. Under disse 
omstændigheder foreslås det at indføre en simpel mærkning begrænset til de benzintyper, der 
indeholder mere end 5 % ethanol eller 15 % ETBE.

Udviklingen af biobrændstoffer udgør dog kun et enkelt led i den europæiske politik til 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne inden for transportsektoren. Skal EU kunne 
overholde sine internationale forpligtelser på miljøbeskyttelsesområdet, er det yderst vigtigt så 
hurtigt som muligt at få stillet nye krav til transportsektoren.

Kommissionen foreslår i direktivforslaget at indføre en procedure til fastsættelse af de 
foranstaltninger, der skal træffes for at overholde princippet om, at CO2 -emissionen fra 
transportsektoren skal nedbringes i perioden fra 1. januar 2011 til 2020.

Målsætningen om over en sådan tiårig periode at opnå en reduktion på 10 % af vugge-til-
grav-emissionen pr. energienhed af drivhusgasser fra brændstoffer imødekommer de 
europæiske borgeres politiske ønsker. Dette vigtige mål retfærdiggør i sig selv en særskilt 
diskussion EU-institutionerne imellem med henblik på at fastsætte, hvilke foranstaltninger der 
bør træffes.

Da der imidlertid her er tale om en hastesag, kan Landbrugsudvalget støtte princippet om at 
inkludere disse bestemmelser i det foreliggende direktiv, selvom formålet med dette først og 
fremmest er at få ændret benzintypernes sammensætning.

Landbrugsudvalget påtænker dog på nærmeste hold at følge den præcise definition af 
foranstaltningerne, som skal besluttes på europæisk plan og gennemføres af medlemsstaterne 
fra 1. januar 2009. Med henblik herpå anmoder Landbrugsudvalget Kommissionen om 
løbende at orientere Europa-Parlamentet om udviklingen inden for denne debat og navnlig 
redegøre for årsagerne til eventuelle forsinkelser i gennemførelsen af disse foranstaltninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 6

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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anvendelsen af biobrændstoffer og andre 
fornyelige brændstoffer til transport har til 
formål at fremme anvendelsen af 
biobrændstoffer i Fællesskabet. 
Fællesskabets strategi for biobrændstoffer er 
yderligere udbygget i Kommissionens 
meddelelse fra 2006 "En EU-strategi for 
biobrændstoffer". Af meddelelsen fremgår 
det, at der er et ønske om at fortsætte 
udviklingen af biobrændstoffer og den 
tilhørende teknologi, men det bliver også 
gjort klart, at væksten i biobrændstoffer ikke 
må føre til yderligere miljøskader, og der er 
lagt vægt på behovet for yderligere 
reduktion af emissionerne af drivhusgasser. I 
meddelelsen erkendes det også, at der er 
behov for at stimulere yderligere udvikling 
af biobrændstofteknologi.

anvendelsen af biobrændstoffer og andre 
fornyelige brændstoffer til transport har til 
formål at fremme anvendelsen af 
biobrændstoffer i Fællesskabet. 
Biobrændstoffer udgør et af midlerne til at 
opfylde EU's målsætning om en 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne, 
navnlig inden for transportsektoren. 
Fællesskabets strategi for biobrændstoffer er 
yderligere udbygget i Kommissionens 
meddelelse fra 2006 "En EU-strategi for 
biobrændstoffer". Af meddelelsen fremgår 
det, at der er et ønske om at fortsætte 
udviklingen af biobrændstoffer og den 
tilhørende teknologi, men det bliver også 
gjort klart, at væksten i biobrændstoffer ikke 
må føre til yderligere miljøskader, og der er 
lagt vægt på behovet for yderligere 
reduktion af emissionerne af drivhusgasser. I 
meddelelsen erkendes det også, at der er 
behov for at stimulere yderligere udvikling 
af biobrændstofteknologi.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 9

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 
20 % af Fællesskabets 
drivhusgasemissioner. En metode til at 
nedbringe disse emissioner på er at 
nedbringe disse brændstoffers vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser. Det kan 
gøres på flere måder. På baggrund af, at 
Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert år 
fra 2010. Da dette direktiv blandt andet 
giver bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 
20 % af Fællesskabets 
drivhusgasemissioner. For at nedbringe 
disse emissioner er det absolut nødvendigt 
at nedbringe disse brændstoffers vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser. Det kan 
gøres på flere måder. På baggrund af, at 
Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert år 
fra 2010. Eftersom et af direktivets 
målsætninger blandt andet er at få skabt
bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
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drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF og 
skal træde i kraft senest den 31. december 
2008.

Begrundelse

Skal Den Europæiske Union kunne opfylde sine internationale forpligtelser på området, er det 
tvingende nødvendigt at vedtage en selvstændig politik for nedbringelsen af 
drivhusgasemissioner. 

Kommissionens forslag til direktiv om specifikationerne for benzin burde imidlertid have 
været vedtaget senest den 31. december 2005. Sådanne forsinkelser er medvirkende til, at en 
virkelig europæisk politik til nedbringelse af drivhusgasemissioner hele tiden udsættes. Det er 
derfor på høje tid for Den Europæiske Union at træffe alle de fornødne foranstaltninger, der 
er behov for med henblik på hurtigst muligt at få iværksat en dynamisk politik for 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner. I denne sammenhæng er det nødvendigt at fastsætte 
en obligatorisk tidsfrist for indførelsen af en mekanisme for indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) Nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne er en opgave, som 
alle er tvunget til at påtage sig. Ved hjælp 
af veldefinerede målsætninger bør Den 
Europæiske Union påvise mulighederne for 
at gennemføre politiske tiltag til 
nedbringelse af drivhusgasser. På samme 
måde er det af miljømæssige hensyn 
nødvendigt at indføre en mekanisme for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser inden den 1. januar 2009. 
Overholdes denne frist ikke, fremlægger 
Kommissionen en beretning for Europa-
Parlamentet om årsagerne til denne 
forsinkelse.

Begrundelse

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne er en opgave, som samtlige stater er tvunget til at 
påtage sig. Ved hjælp af veldefinerede målsætninger bør Den Europæiske Union påvise 
mulighederne for at gennemføre politiske tiltag til nedbringelse af drivhusgasser.
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Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 11

(11) Kommissionens mål er, at 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren i 
2020. De stadige fremskridt inden for bil- og 
brændstofteknologi og et vedholdende ønske 
om at sikre optimal miljø- og 
sundhedsbeskyttelse kræver, at 
brændstofspecifikationerne regelmæssigt 
revurderes på grundlag af yderligere 
undersøgelser og analyser af virkningerne af 
additiver og biobrændstofkomponenter på de 
forurenende emissioner. Derfor bør der 
regelmæssigt aflægges rapport om 
mulighederne for at fremme en sænkning af 
kulstofindholdet i transportsektorens 
brændstof.

(11) Den Europæiske Unions mål er, at 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren i 
2020. De stadige fremskridt inden for bil- og 
brændstofteknologi og et vedholdende ønske 
om at sikre optimal miljø- og 
sundhedsbeskyttelse kræver, at 
brændstofspecifikationerne regelmæssigt 
revurderes på grundlag af yderligere 
undersøgelser og analyser af virkningerne af 
additiver og biobrændstofkomponenter på de 
forurenende emissioner. Derfor bør der 
regelmæssigt aflægges rapport om 
mulighederne for at fremme en sænkning af 
kulstofindholdet i transportsektorens 
brændstof.

Begrundelse

Europa-Parlamentet er altid gået ind for en ambitiøs politik for brugen af biobrændstoffer. 
På sin side henledte Det Europæiske Råd i sin meddelelse af 8. og 9. marts 2007 
opmærksomheden på, at der hvad angår brændstofforbruget på transportområdet satses på 
en forpligtende anvendelse af mindst 10 % biobrændstoffer.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Kommissionen bør udarbejde forslag 
til lovgivning, der sikrer, at 
fødevaresikkerheden ikke bringes i fare 
som følge af fremstilling af brændstoffer på 
basis af vegetabilske råstoffer.

Begrundelse
Den fælles landbrugspolitiks primære mål er at garantere fødevaresikkerheden for 
befolkningen. Råstofferne til vegetabilske brændstoffer vokser på de samme arealer som 
fødevarer. Derfor skal lovgivningen sikre, at anvendelsen af vegetabilske brændstoffer ikke 
bringer fødevaresikkerheden, også i udviklingslandene, i fare.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 12 A (ny)
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(12a) Iblanding af ethanol i benzin ændrer 
ikke blandingens damptryk lineært.

Begrundelse

Det er vigtig at have en klar forståelse af de rejste problemer, når der skal udarbejdes 
ændringsforslag. 

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 13

(13) De nærmere enkeltheder for iblanding 
af ethanol i benzin, især grænserne for 
damptryk og mulige andre måder til at sikre, 
at ethanolblandingers damptryk ikke 
kommer over den acceptable grænse, bør 
revurderes på grundlag af erfaringerne med 
direktiv 98/70/EF.

(13) De nærmere enkeltheder for iblanding 
af ethanol i benzin, især grænserne for 
damptryk og mulige andre måder til at sikre, 
at ethanolblandingers damptryk ikke 
kommer over den acceptable grænse, bør 
revurderes på grundlag af erfaringerne med 
direktiv 98/70/EF. Blandingernes damptryk 
afhænger ligeledes af benzinens 
oprindelige sammensætning.

Begrundelse

Da ethanols flygtighed er stabil ved et givet ethanolindhold, er det sammensætningen af den 
benzin, der indgår i blandingen, som er udslagsgivende for slutproduktets flygtighed.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 14

(14) Iblanding af ethanol i benzin øger 
blandingens damptryk, men
benzinblandingers damptryk skal holdes lavt 
for at begrænse de luftforurenende 
emissioner. 

(14) Benzinblandingers damptryk skal 
holdes lavt for at begrænse de 
luftforurenende emissioner. Stigningen i 
benzin-ethanol-blandingens damptryk er 
størst ved iblanding af 5 % ethanol målt i 
volumen og falder igen ved blandinger med 
et højere ethanolindhold.

Begrundelse

Stigningen i benzin-ethanol-blandingens damptryk er størst ved iblanding af 5 % ethanol målt 
i volumen og falder igen ved højere niveauer.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 15
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(15) Iblanding af ethanol i benzin ændrer 
ikke blandingens damptryk lineært. For at 
sikre, at damptrykket af benzin, der 
fremkommer ved blanding af to vilkårlige 
lovlige benzin-ethanolblandinger, ligger 
under lovgivningens grænseværdi, må den 
tilladte afvigelse af sådanne blandingers 
damptryk fastsættes på en sådan måde, at 
den svarer til den faktiske 
damptrykforøgelse, der finder sted ved 
tilsætning af en given procentdel ethanol til 
benzin.

(15) For at sikre, at damptrykket af benzin, 
der fremkommer ved blanding af to 
vilkårlige lovlige benzin-ethanolblandinger, 
ligger under lovgivningens grænseværdi, må 
den tilladte afvigelse af sådanne blandingers 
damptryk fastsættes under hensyntagen til 
benzinens iboende egenskaber og på en 
sådan måde, at den hermed svarer til den 
faktiske damptrykforøgelse, der finder sted 
ved tilsætning af en given procentdel ethanol 
til benzin.

Begrundelse

Da ethanols flygtighed er stabil ved et givet ethanolindhold, er det sammensætningen af den 
benzin, der indgår i blandingen, som er udslagsgivende for slutproduktets flygtighed.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 16

(16) For at tilskynde til brug af brændstoffer 
med lavere kulstofindhold under samtidig 
overholdelse af luftforureningsmålene burde 
olieraffinaderierne stille benzin med lavt 
damptryk til rådighed i den fornødne 
mængde. Da det ikke er tilfældet i dag, 
sættes damptryksgrænsen for 
ethanolblandinger op, således at markedet 
for biobrændstoffer får mulighed for at 
udvikle sig.

(16) For at tilskynde til brug af brændstoffer 
med lavere kulstofindhold under samtidig 
overholdelse af luftforureningsmålene burde 
olieraffinaderierne stille benzin med lavt 
damptryk til rådighed i den fornødne 
mængde. Dette er desværre ikke tilfældet i 
dag, hvor forsyningen af benzin med lavt 
damptryk stadig er meget utilstrækkelig.

Begrundelse
Det må desværre daglig konstateres, at de europæiske olieraffinaderier ikke sikrer 
producenterne af biobrændstof på grundlag af benzin-ethanolblandinger tilstrækkelige 
mængder af benzin med lavt damptryk. Dette er en meget beklagelig situation, da den hindrer 
biobrændstofudviklingen og blokerer for de politiske mål, EU har sat sig.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 16 A (ny)

(16a) På baggrund af denne mangel sættes 
damptryksgrænsen for ethanolblandinger 
op, således at markedet for biobrændstoffer 
får mulighed for at udvikle sig som 
påkrævet.
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Begrundelse

For at imødekomme biobrændstofproducenternes bekymringer med hensyn til de
utilstrækkelige forsyninger af benzin med lavt damptryk og således komme uden om 
raffinaderierne foreslås det at sætte damptryksgrænsen for ethanolblandinger op. 

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 16 B (ny)

(16b) Specifikationerne for benzin, diesel 
og gasolie skulle allerede have været 
ændret inden den 31. december 2005. Den 
forsinkelse, der er sket, har ført til en 
tilsvarende udsættelse af gennemførelsen af 
Den Europæiske Unions politiske 
målsætninger for reduktion af 
drivhusgasemissioner i transportsektoren.

Begrundelse

I henhold til direktiv 2003/30/EF skulle specifikationerne for benzin, diesel og gasolie ændres 
inden den 31. december 2005.

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 16 C (ny)

(16c) For ikke yderligere at øge 
forsinkelsen i gennemførelsen af 
reduktionsmålene for 
drivshusgasemissioner i transportsektoren 
bør Kommissionen sørge for, at 
medlemsstaterne snarest muligt får 
tilladelse til at tilsætte ethanol direkte til 
benzinen.

Begrundelse

Den forsinkelse, der er sket siden december 2005, bør på ingen måde øges yderligere. For at 
bøde herpå ville det være ønskeligt at bevilge en undtagelse til medlemsstater, der i et forsøg 
på at gennemføre EU's reduktionsmål for drivhusgasemissioner anvender eller ønsker at 
anvende foranstaltninger i henhold til dette direktiv, ved at fremme direkte tilsætning af 
ethanol i benzinen.

Ændringsforslag 14
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BETRAGTNING 16 D (ny)

(16d) De nye brændstoffer kan indebære 
risici for visse ældre motorer, hvorfor det er 
nødvendigt at sikre forbrugerne en 
hensigtsmæssig mærkning af brændstoffer 
med et større indhold af biobrændstoffer 
end dem, der for indeværende er 
tilgængelige på markedet.

Begrundelse

Direktivforslagets bestemmelser bør fuldt ud tage hensyn til forbrugerne, uden hvilke det ikke 
vil være muligt at opfylde EU's reduktionsmål for drivhusgasemissioner. Dette gælder navnlig 
de forbrugere, der er indehavere af ældre køretøjer, som ikke er konstrueret til at kunne 
benytte nye brændstoffer.

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 19

(19) I forbindelse med at der indføres en ny 
mekanisme for overvågning af 
drivhusgasemissioner, bør Kommissionen 
bemyndiges til at fastlægge den metodik, der 
skal benyttes ved indberetning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport og til mobile ikke-vejgående 
maskiner. Da de foranstaltninger og dem, 
der ændrer de ifølge artikel 10 i direktiv 
98/70/EF tilladte analysemetoder, er 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at supplere direktivet med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19) I forbindelse med at der indføres en ny 
mekanisme for overvågning af 
drivhusgasemissioner, bør Kommissionen 
bemyndiges til at fastlægge den metodik, der 
skal benyttes ved indberetning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport og til mobile ikke-vejgående 
maskiner. Kommissionen bør regelmæssigt
aflægge rapport til Europa-Parlamentet om 
de problemer, der opstår, navnlig som følge 
af forsinkelser i gennemførelsen af disse 
foranstaltninger. Da de foranstaltninger og 
dem, der ændrer de ifølge artikel 10 i 
direktiv 98/70/EF tilladte analysemetoder, er 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at supplere direktivet med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Reduktion af drivhusgasemissioner, navnlig i transportsektoren, er en hovedprioritet for 
Europa-Parlamentet, der er talsmand for de europæiske borgere og dermed skal 
videreformidle deres bekymringer på området. Det kræver derfor at blive inddraget på alle 
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etaper af udarbejdelsen af foranstaltninger vedrørende drivhusgasemissioner og i det mindste 
at blive underrettet om enhver forsinkelse i udarbejdelsen og gennemførelsen af disse 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 21 A (ny)

(21a) Det er på fællesskabsplan nødvendigt 
at fremme forskningen i nye motorer, der 
udsender færre drivhusgasser. Samtidig 
bør denne forskning gøre det muligt at 
foregribe udviklingen af brændstoffer, der 
vil være til rådighed i løbet af de kommende 
tyve år.

Begrundelse

Der sker også en udvikling inden for motorteknologi. Forskningen i nye motorer, der 
udsender færre drivhusgasser, bør fremmes på fællesskabsniveau. Desuden bør denne 
forskning gøre det muligt at foregribe udviklingen af brændstoffer, der vil være til rådighed i
løbet af de kommende tyve år, og som har et øget indhold af biobrændstoffer, navnlig benzin 
med et ethanolindhold på 20-30 %, som konstruktørerne allerede er i færd med at udvikle.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA C

Artikel 3, stk. 3, afsnit 1 (direktiv 98/70/EF)

"3. Brændstof, der opfylder 
specifikationerne i bilag III, skal på landets 
sprog mærkes med "Benzin med lavt 
indhold af biobrændstoffer".

"3. Brændstof, der opfylder 
specifikationerne i bilag III, kræver ikke 
særlig mærkning vedrørende tilsætning af 
ethanol eller ETBE".

Begrundelse

Det konstateres, at EU's nuværende automobilpark kan benytte brændstof, hvortil der er tilsat 
op til 5 % ethanol eller 15 % ETBE. Det er i EU's medlemsstater på indeværende tidspunkt 
almindeligt at bruge benzin, hvortil der er tilsat under 5 % ethanol eller under 15 % ETBE. 
Angivelse af tilsætning af en lille mængde ethanol eller ETBE forekommer derfor ikke 
længere at være afgørende for en god forbrugeroplysning.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA C

Artikel 3, stk. 3, afsnit 2 (direktiv 98/70/EF)
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Brændstof, der opfylder specifikationerne i 
bilag V, skal på landets sprog mærkes med 
"Benzin med højt indhold af
biobrændstoffer".

Brændstof, der opfylder specifikationerne i 
bilag V, skal på landets sprog mærkes med 
"Benzin beriget med biobrændstoffer".

Begrundelse

Hvad angår benzin med et ethanolindhold på mere end 5 % eller et ETBE-indhold på mere 
end 15 % , er det kun den nyeste del af automobilparken, der kan anvende sådanne 
blandingsprodukter. Derfor bør forbrugeroplysningen koncentreres om at henlede 
forbrugernes opmærksomhed på, at der er tale om benzin med et ethanolindhold på mere end 
5 % eller et ETBE-indhold på mere end 15 % d’ETBE, for at undgå kompatibilitetsproblemer 
med deres køretøjer, således at de anvender den benzin, der er mest hensigtsmæssig for 
opfyldelsen af dette direktivs målsætning.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 2 B A (nyt)

Artikel 3, stk. 2, litra c a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

ba) I stk. 2 indsættes følgende som litra ca):
"ca) Medlemsstaterne sørger endvidere for, 
at blyfri benzin med et bioethanolindhold 
på mindst 70 % v/v senest den 1. januar 
2012 er i overensstemmelse med 
miljøspecifikationerne i bilag VI A.".

Begrundelse

For den ny benzintype E 85 er det afgørende, at der indføres faste miljøspecifikationer i lyset 
af dens høje bioethanolindhold på mindst 70 % v/v.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 3 a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

3a. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet om den metodologi, 
der er valgt for de i denne artikels stk. 1 og 
2 omhandlede oplysninger samt om de 
nødvendige foranstaltninger, der træffes i 
medfør af denne artikels stk. 3.
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet om enhver forsinkelse i 
gennemførelsen af dette direktivs mål for 



PE390.722v02-00 14/17 AD\683978DA.doc

DA

reduktion af drivhusgasemissioner.

Begrundelse

Reduktion af drivhusgasemissionerne er en nødvendighed for alle lande. EU skal gennem 
fastlagte mål demonstrere de muligheder, der ligger i gennemførelsen af politikker for 
reduktion af drivhusgasemisioner. På baggrund af de miljømæssige udfordringer er det 
derfor afgørende, at der inden 1. januar 2009 indføres en mekanisme for indberetning om og 
reduktion af drivhusgasser. I modsat fald skal Kommissionen straks aflægge rapport for 
Europa-Parlamentet om årsagerne til denne forsinkelse.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. 12

Bilag III (direktiv 98/70/EF)

I fodnote 5 indsættes følgende: "For 
brændstoffer, der indeholder ethanol, tillades 
det, at damptrykket i sommerperioden er så 
meget højere end 60 kPa, som er anført i 
bilag VI."

I fodnote 5 indsættes følgende: "For 
brændstoffer, der indeholder ethanol, tillades 
det, at damptrykket er højere end den 
grænseværdi, der er fastsat for den 
pågældende årstid, og som er anført i bilag 
VI."

Begrundelse

Det er hele året hensigtsmæssigt at fremme direkte tilsætning af bioethanol til benzin.

Ændringsforslag 22
BILAG

Bilag V, 11. linje (Oxygenindhold), 4. kolonne (direktiv 98/70/EF)

3,7 4,0

Begrundelse

I henhold til den europæiske referencestandard for blyfri benzin – standard EN 228 – skal 
denne benzins vægtfylde ved en temperatur på 15°C ligge på mellem 720 og 775 kg/m3. Hvis
benzin, hvis vægtfylde ligger i den lave ende af skalaen (720 kg/m3), tilsættes 10 
volumenprocent ethanol, ville oxygenindholdet af denne benzinblanding overstige 3,7
vægtprocent og således ikke længere opfylde standarden. Ved at fastsætte det højeste tilladte 
oxygenindhold til 4 vægtprocent ville det være muligt at tilsætte 10 vægtprocent ethanol til 
enhver blyfri benzin, der opfylder standarden, uden risiko for, at den pågældende benzin ikke 
længere opfylder standarden efter tilsætningen.

Ændringsforslag 23
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BILAG
Bilag V, note 4 nederst på siden (direktiv 98/70/EF)

(4) I medlemsstater med arktiske eller 
strenge klimaforhold må damptrykket ikke 
være større end 70,0 kPa. For brændstoffer, 
der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket i sommerperioden er så meget
højere end 60 kPa, som er anført i bilag VI.

(4) I medlemsstater med arktiske eller 
strenge klimaforhold må damptrykket ikke 
være større end 70,0 kPa. For brændstoffer, 
der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket er højere end den 
grænseværdi, der er fastsat for den 
pågældende årstid, og som er anført i bilag 
VI.

Begrundelse

Det er hele året hensigtsmæssigt at fremme direkte tilsætning af bioethanol til benzin.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, NR. 15 A (nyt)

Bilag VI a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

15 a. Bilag VI A som indeholdt i bilaget til dette direktiv indsættes.

"BILAG VI A

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED 
MOTOR MED STYRET TÆNDING

Benzintype: E 85
Krav og analysemetoder

Grænseværdier (2)

Parametre (1) Enhed Minimum Maksimum
Research-oktantal 95 -
Motoroktantal 85 -
- Højere alkoholer (C3-C8) % v/v - 2,0
- Methanol % v/v - 1,0
- Ethere med 5 kulstofatomer pr. 
molekyle og derover

% v/v - 5,2
Sulfatindhold mg/l - 1

Klimatiske krav og analysemetoder
Grænseværdier (2)

Klasse A (sommer) Klasse B (vinter)
Parametre (1) Enhed Minimum Maksimum Minimum Maksimum

- Ethanol og højere alkoholer % v/v 753 86 703 80
- Super 95 i henhold til EN 228 % v/v - 25 - 30
- Damptryk kPa 35 60 50 90
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(1) Analysemetoderne er de i EN 228:1999 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end 
EN 228:1999, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den 
erstatter.
(2) De anførte værdier er "sande værdier". Opstillingen af grænseværdierne bygger på ISO 4259 "Petroleum products -
Determination and application of precision data in relation to methods of test", og ved fastsættelsen af en minimumsværdi 
er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R = reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle 
målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i ISO 4259 (offentliggjort i 1995).
(3) Medlemsstaterne kan beslutte at markedsføre benzintypen E 85 med et minimumsindhold på 65 % v/v i 
overensstemmelse med de nationale standarder, der er baseret på den europæiske standard CWA 15293:2005.".

Begrundelse

For den ny benzintype E 85 er det afgørende, at der indføres faste miljøspecifikationer i lyset 
af dens høje bioethanolindhold på mindst 70 % v/v.
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