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LYHYET PERUSTELUT

Komission esittämä ehdotus direktiiviksi 13. lokakuuta 1998 annetun direktiivin 98/70/EY 
muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta on tärkeä askel 
biopolttoaineiden käytön edistämiselle ja niiden kehittämiselle Euroopan unionissa.

Euroopan parlamentti on useilla kannanotoillaan jatkuvasti tukenut kaikkia Euroopan unionin 
aloitteita, joilla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 8 ja 9. maaliskuuta 2007 
kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa päätettiin, että uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
pitäisi olla 20 prosenttia kaikista Euroopan unionissa käytetyistä energiamuodoista vuoteen 
2020 mennessä ja että biopolttoaineiden osuuden pitäisi olla 10 prosenttia kaikista käytetyistä 
polttoaineista.

Meneillään oleva viljelykasvien markkinajärjestelyjen uudistaminen vähentää asianomaisten 
tuotteiden korvaamismahdollisuuksia. Biopolttoaineiden kehittäminen tarjoaa vaihtoehtoja 
maataloustuottajille ja tukee siten maankäyttöä koskevaa yhteisön politiikkaa ja työpaikkojen 
säilyttämistä maaseudulla. Nykyisten kesantomaiden avulla voidaan sitä paitsi vastata
tulevaan kysyntään.

Komission ehdotus direktiiviksi biopolttoaineita sisältävän bensiinin eritelmien 
muuttamiseksi on siten erittäin tärkeä osa biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa 
yhteisön politiikkaa.

Direktiiviin 98/70/EY sisältyvät tekniset eritelmät on todellakin saatettava viipymättä 
Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden mukaisiksi.

Ensinnäkin biopolttoaineiden käyttöä koskevat EU:n tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan 
siten, että valmistajat ja toimittajat lisäävät etanolia suoraan bensiiniin. Yksi ratkaisu olisi, että 
öljy-yhtiöt asettavat polttoaineiden valmistajien tai toimittajien käyttöön riittävän määrän 
hitaasti haihtuvaa bensiiniä. Näin ei ole asianlaita nykyään. Tämän ongelman kiertämiseksi 
komissio ehdottaa nykyisten bensiinin eritelmien muuttamista.

Toiseksi niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat jo nyt panna täytäntöön säännökset etanolin 
lisäämisestä suoraan bensiiniin ja toimivat siten yhteisön kansalaisten toiveiden mukaisesti, 
olisi voitava niin tehdä. Tämä olisi perusteltua myös siitä syystä, että direktiiviä olisi pitänyt 
tarkistaa jo vuoden 2005 lopulla ja sen tarkistaminen on siis viivästynyt lähes kahdella 
vuodella.

Lopuksi tulevaisuudessa mahdollisesti käytettävien moottoreiden ja polttoaineiden teknistä 
kehitystä ajatellen on todennäköistä, että tulevissa polttoaineseoksissa asetetaan nykyistä 
viiden prosentin osuutta korkeampi raja etanolin osuudelle bensiinissä. Vaikka tällainen 
pyrkimys on erittäin toivottava, koska se on täysin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan tavoitteen mukainen, on syytä huolehtia, että kuluttajille annettavat tiedot ovat 
mahdollisimman täydellisiä, jotta vältetään biopolttoaineiden käytöstä vanhemmille 
moottorityypeille mahdollisesti aiheutuvat ongelmat.
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Direktiivin 85/536/ETY mukaisesti Euroopan unionissa saa ajoneuvoissa nykyään käyttää 
polttoainetta, jonka bioetanoliosuus on korkeintaan 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus (etyyli-
tert-butyylieetteri) korkeintaan 15 prosenttia. Näin ollen ehdotetaan merkintöjen 
yksinkertaistamista ja ainoastaan sellaisen bensiinin merkitsemistä, jonka etanolipitoisuus on 
yli 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus yli 15 prosenttia.

Biopolttoaineiden kehittäminen on ainoastaan yksi osa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevaa EU:n politiikkaa. Siksi on tarpeen määritellä mahdollisimman pian, 
mitä uusia ongelmia liikenteen alalla on, jotta Euroopan unioni voi noudattaa 
ympäristönsuojelua koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan.

Komissio ehdottaa, että direktiiviin sisällytetään säännöksiä menettelystä sen päättämiseksi, 
mitä toimia toteutetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan periaatteen 
noudattamiseksi liikenteen alalla 1. tammikuuta 2011 alkaen vuoteen 2020 saakka.

Tavoite vähentää kymmenessä vuodessa kymmenellä prosentilla polttoaineiden elinkaaren 
aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä energiayksikköä kohden on kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten toiveiden mukainen. Tämä tavoite on niin tärkeä, että siitä pitäisi keskustella 
erityisesti Euroopan unionin toimielimissä, jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen 
toteutettavista toimenpiteistä.

Koska tämä asia on kiireellinen, maatalousvaliokunta kannattaa periaatetta kyseisten 
säännösten sisällyttämisestä direktiiviin, vaikka direktiivin ensisijaisena tavoitteena on 
bensiinin laadun muuttaminen. 

Maatalousvaliokunta seuraa erityisen tarkasti asianomaisten Euroopan unionissa päätettävien 
ja jäsenvaltioissa tammikuun 1. päivästä 2009 alkaen täytäntöön pantavien toimenpiteiden 
määrittelyä. Valiokunta pyytää siksi komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille 
keskustelujen edistymisestä ja ilmoittamaan ennen kaikkea syyt kyseisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanon mahdolliseen viivästymiseen.
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on 
edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. 
Komission biopolttoainestrategiaa on 
kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa 
komission tiedonannossa ”EU:n 
biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa 
ilmaistiin halukkuus kehittää 
biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa 
edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei 
tämä kasvu saa aiheuttaa 
ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja 
korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on 
parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, 
että biopolttoaineteknologian kehittämistä 
edelleen on rohkaistava.

(6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on 
edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. 
Biopolttoaineiden käytön edistäminen on 
yksi keino saavuttaa erityisesti liikenteestä 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevat Euroopan unionin 
tavoitteet. Komission biopolttoainestrategiaa 
on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa 
komission tiedonannossa ”EU:n 
biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa 
ilmaistiin halukkuus kehittää 
biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa 
edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei 
tämä kasvu saa aiheuttaa 
ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja 
korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on 
parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, 
että biopolttoaineteknologian kehittämistä 
edelleen on rohkaistava.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Näiden
päästöjen vähentämiseksi olisi 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

välttämätöntä vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin tavoitteista on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa, 
ja kyseinen mekanismi olisi otettava 
käyttöön viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2008.

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen on ehdottoman 
välttämätöntä kaikille. Euroopan unionin 
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olisi asetettujen tavoitteiden avulla 
osoitettava mahdollisuudet noudattaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
velvoittavaa politiikkaa. Ottaen huomioon 
tämän asian merkityksen ympäristön 
kannalta on välttämätöntä, että 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitettu mekanismi 
otetaan käyttöön ennen 1 päivää 
tammikuuta 2009. Jos näin ei tehdä, 
komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille 
viivästymisen syyt.

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ehdottoman välttämätöntä kaikissa maissa.
Euroopan unionin olisi asetettujen tavoitteiden avulla osoitettava mahdollisuudet noudattaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen velvoittavaa politiikkaa.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Komission asettaman tavoitteen 
mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
biopolttoaineille saavutettava vähintään 
10 prosentin taso liikenteen polttoaineista. 
Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy 
jatkuvasti ja koska edelleen halutaan 
varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden 
suojelu, on polttoaineiden eritelmiä 
määräajoin tarkasteltava uudelleen.
Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava 
ja analysoitava lisäaineiden ja 
biopolttoainekomponenttien vaikutusta 
saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti 
raportoitava mahdollisuuksista helpottaa 
hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

(11) Euroopan unionin asettaman tavoitteen 
mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
biopolttoaineille saavutettava vähintään 
10 prosentin taso liikenteen polttoaineista. 
Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy 
jatkuvasti ja koska edelleen halutaan 
varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden 
suojelu, on polttoaineiden eritelmiä 
määräajoin tarkasteltava uudelleen. 
Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava 
ja analysoitava lisäaineiden ja 
biopolttoainekomponenttien vaikutusta 
saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti 
raportoitava mahdollisuuksista helpottaa 
hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

Perustelu

Euroopan parlamentti on aina kannattanut biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa 
kunnianhimoista tavoitetta. Eurooppa-neuvosto muistutti 8. ja 9. maaliskuuta pidettyä 
kokousta koskevassa tiedonannossaan tavoitteesta, että liikenteessä käytettyihin 
polttoaineisiin on ehdottomasti sisällyttävä vähintään 10 prosenttia biopolttoainetta.
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Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

(11 a) Komission olisi laadittava
lainsäädäntöehdotus, jonka avulla 
varmistetaan, että polttoaineiden 
valmistaminen kasveista saatavista raaka-
aineista ei vaaranna elintarviketurvaa.

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan tärkein tavoite on väestön elintarviketurvan takaaminen. 
Kasviperäisten polttoaineiden raaka-aineet kasvavat samoilla pelloilla kuin elintarvikeraaka-
aineet. Tästä syystä on varmistettava lainsäädännön avulla, että kasviperäisten 
polttoaineiden käyttö ei vaaranna elintarviketurvaa myöskään kehitysmaissa.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

(12 a) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, 
polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu 
lineaarisesti.

Perustelu

Ongelmien hyvä ymmärtäminen johtaa tarkistusten järjestyksen muuttamiseen.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät etanolin 
sekoittamiseen bensiiniin, erityisesti 
höyrynpainerajat ja vaihtoehdot, joilla 
mahdollisesti voitaisiin varmistaa, ettei 
etanolisekoitusten höyrynpaine ylitä 
hyväksyttäviä höyrynpaineen rajoja, olisi 
tarkasteltava uudelleen direktiivin 98/70/EY 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella.

(13) Tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät etanolin 
sekoittamiseen bensiiniin, erityisesti 
höyrynpainerajat ja vaihtoehdot, joilla 
mahdollisesti voitaisiin varmistaa, ettei 
etanolisekoitusten höyrynpaine ylitä 
hyväksyttäviä höyrynpaineen rajoja, olisi 
tarkasteltava uudelleen direktiivin 98/70/EY 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella. Sekoitusten höyrynpaine 
riippuu myös bensiinin alkuperäisestä 
koostumuksesta.
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Perustelu

Koska etanolin haihtuvuus on stabiili tiettyä etanolipitoisuutta kohden, lopputuotteen 
haihtuvuus määräytyy sekoitukseen sisältyvän bensiinin koostumuksesta.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Kun bensiiniin lisätään etanolia, 
polttoaineen höyrynpaine nousee. 
Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on 
valvottava ilmaa pilaavien päästöjen 
rajoittamiseksi.

(14) Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on 
valvottava ilmaa pilaavien päästöjen 
rajoittamiseksi. Bensiini-etanoliseoksen 
höyrynpaine on suurin, kun etanolin 
kokonaispitoisuus on viisi prosenttia, ja 
höyrynpaine on pienempi enemmän 
etanolia sisältävissä seoksissa.

Perustelu

Bensiini-etanoliseoksen höyrynpaine on suurin, kun etanolin kokonaispitoisuus on viisi 
prosenttia; höyrynpaine on pienempi enemmän etanolia sisältävissä seoksissa.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, 
polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu 
lineaarisesti. Jotta voidaan varmistaa, että 
sellaisen bensiinin höyrynpaine, jossa on 
sekoitettu mitä tahansa kahta laillista 
bensiini-etanolisekoitusta, pysyy laillisen 
höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille 
seoksille määriteltävä sallittu poikkeus 
höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, 
että se vastaa todellista höyrynpaineen 
nousua, kun tietty prosenttimäärä etanolia on 
lisätty bensiiniin.

(15) Jotta voidaan varmistaa, että sellaisen 
bensiinin höyrynpaine, jossa on sekoitettu 
mitä tahansa kahta laillista bensiini-
etanolisekoitusta, pysyy laillisen 
höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille 
seoksille määriteltävä sallittu poikkeus 
höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, 
että bensiinin ominaislaatu otetaan 
huomioon ja että se vastaa todellista 
höyrynpaineen nousua, kun tietty 
prosenttimäärä etanolia on lisätty bensiiniin.

Perustelu

Koska etanolin haihtuvuus on stabiili tiettyä etanolipitoisuutta kohden, lopputuotteen 
haihtuvuus määräytyy seokseen sisältyvän bensiinin koostumuksesta.
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Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Jotta rohkaistaisiin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita 
ja samalla saavutettaisiin ilman 
pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin 
jalostajien olisi ihanteellisessa tapauksessa 
tuotettava saataville alhaisen höyrynpaineen 
omaavaa bensiiniä riittävissä määrin. Koska 
tilanne ei ole nyt tällainen,
etanolisekoitusten höyrynpainerajaa 
nostetaan, jotta biopolttoainemarkkinat 
voisivat kehittyä.

(16) Jotta rohkaistaisiin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita 
ja samalla saavutettaisiin ilman 
pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin 
jalostajien olisi ihanteellisessa tapauksessa 
tuotettava saataville alhaisen höyrynpaineen 
omaavaa bensiiniä riittävissä määrin. 
Valitettavasti on todettava, että tilanne ei 
ole nyt tällainen, vaan että alhaisen 
höyrynpaineen omaavan bensiinin 
saatavuus on edelleen selvästi riittämätön.

Perustelu

Valitettavasti voidaan päivittäin todeta, että yhteisön polttoainejalostamot eivät saata etanoli-
bensiiniseoksia käyttävien biopolttoaineiden tuottajien käyttöön riittävästi bensiiniä, jonka 
höyrynpaine on alhainen. Tämä tilanne on erittäin valitettava, koska näin jarrutetaan 
biopolttoaineiden kehitystä ja vaarannetaan Euroopan unionin asianomaisten poliittisten 
tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 16 A KAPPALE (uusi)

(16 a)Tämän epäkohdan korjaamiseksi 
etanolisekoitusten höyrynpainerajaa olisi 
nostettava, jotta biopolttoainemarkkinat 
voisivat kehittyä.

Perustelu

Jotta voitaisiin vastata biopolttoaineiden tuottajien huolenaiheisiin, jotka koskevat vaikeuksia 
saada riittävästi alhaisen höyrynpaineen omaavaa bensiiniä, ja jotta voitaisiin kiertää 
jalostamoiden kanta, ehdotetaan, että etanolisekoitusten höyrynpainerajaa nostetaan.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 16 B KAPPALE (uusi)

(16 b) Bensiiniä, dieselpolttoainetta ja 
kaasuöljyä koskevat eritelmät olisi pitänyt 
tarkistaa jo ennen 31 päivää joulukuuta 
2005. Tarkistamisen myöhästyminen on 
siten viivästyttänyt myös liikenteen 
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien Euroopan unionin poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Perustelu

Direktiivin 2003/30 mukaisesti bensiinin, dieselpolttoaineen ja kaasuöljyn eritelmät olisi 
pitänyt tarkistaa ennen 31. joulukuuta 2005.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 16 C KAPPALE (uusi)

(16 c) Jotta liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttaminen ei 
enää viivästyisi, komission olisi 
huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot sallivat 
mahdollisimman pian etanolin lisäämisen 
suoraan bensiiniin.

Perustelu

On mahdotonta ajatellakaan lisäviivästyksiä joulukuun 2005 takarajasta lipeämisen jälkeen. 
Tämän ongelman lievittämiseksi olisi myönnettävä poikkeus niille jäsenvaltioille, jotka 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ottavat tai haluavat ottaa käyttöön tämän direktiivin mukaisia toimia, jotka 
koskevat etanolin lisäämistä suoraan bensiiniin.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 16 D KAPPALE (uusi)

(16 d) Koska uudet polttoaineet voivat 
aiheuttaa tiettyjä riskejä joillekin 
vanhemmille moottoreille, on välttämätöntä 
merkitä kuluttajia varten asianmukaisesti 
ne polttoaineet, jotka sisältävät enemmän 
biopolttoaineita kuin nykyisin myynnissä 
olevat polttoaineet.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen säännöksissä on otettava täysin huomioon kuluttajien huolenaiheet, 
koska ilman kuluttajien panosta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia Euroopan 
unionin tavoitteita ei voida saavuttaa. Tämä pätee erityisesti kuluttajiin, jotka omistavat 
vanhoja autoja, joiden valmistuksessa ei ole otettu huomioon uudenlaisia polttoaineita.
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Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen 
valvontaa varten vahvistetaan uusi 
mekanismi, olisi komissiolle annettava 
valtuudet säätää, miten tieliikenteen 
polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden 
polttoaineista aiheutuvista 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä 
raportoidaan. Koska kyseiset toimenpiteet 
samoin kuin direktiivin 98/70/EY 
10 artiklassa säädetyt sallittujen 
analyyttisten menetelmien mukauttamista 
varten tarkoitetut toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä pyritään 
täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä 
uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

(19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen 
valvontaa varten vahvistetaan uusi 
mekanismi, olisi komissiolle annettava 
valtuudet säätää, miten tieliikenteen 
polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden 
polttoaineista aiheutuvista 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä 
raportoidaan. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille havaituista ongelmista
säännöllisesti, etenkin jos on kyse edellä 
mainittujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanon viivästymisestä. Koska 
kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 
98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen 
analyyttisten menetelmien mukauttamista 
varten tarkoitetut toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä pyritään 
täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä 
uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja erityisesti liikenteestä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on Euroopan parlamentin ensisijaisia tavoitteita. 
Parlamentti välittää kaikkien yhteisön kansalaisten esittämät tätä asiaa koskevat huolenaiheet 
eteenpäin. Tästä syystä parlamentti pyytää saada osallistua kaikkiin vaiheisiin 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien toimien laatimisessa ja että sille ainakin tiedotetaan 
näiden toimien laatimista ja toteuttamista koskevista viivästyksistä.

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 21 A KAPPALE (uusi)

(21 a) Uudenlaisia, vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia 
moottoreita koskevaa tutkimusta olisi 
edistettävä Euroopan unionissa. 
Tutkimuksen avulla olisi myös voitava 
ennakoida kahdenkymmenen vuoden 
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kuluessa käytettäviksi tulevien 
polttoaineiden kehitystä.

Perustelu

Moottorien tekniikka kehittyy jatkuvasti. Uudenlaisia, vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä 
aiheuttavia moottoreita koskevaa tutkimusta olisi edistettävä Euroopan unionissa. 
Tutkimuksen avulla olisi myös voitava ennakoida seuraavien kahdenkymmenen vuoden 
kuluessa sellaisten käyttöön tulevien polttoaineiden kehitystä, joiden biopolttoainepitoisuus 
on suurempi, ja etenkin sellaisen bensiinin kehitystä, joka sisältää 20–30 prosenttia etanolia. 
Kyse on polttoaineista, joita moottoriasiantuntijat kehittävät parhaillaan.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

3 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (direktiivi 98/70/EY)

3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 
kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

3. Liitteessä III määrätyn eritelmän
täyttävän polttoaineen etanoli- tai ETBE-
pitoisuutta ei tarvitse erityisesti merkitä.

Perustelu

Voidaan todeta, että Euroopan unionissa saa ajoneuvoissa nykyään käyttää polttoainetta, 
jonka bioetanolipitoisuus on korkeintaan 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus korkeintaan 
15 prosenttia. Sellaisten polttoaineiden käyttö, jotka sisältävät vähemmän kuin 5 prosenttia 
etanolia tai vähemmän kuin 15 prosenttia ETBE:tä, on nykyään tavallista Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa. Alhaista etanoli- tai ETBE-pitoisuutta osoittavalla merkinnällä ei siten ole 
ratkaisevaa merkitystä kuluttajien hyvän tiedottamisen kannalta.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (direktiivi 98/70/EY) 

Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 
kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 
kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Biopolttoaineella rikastettu bensiini”.

Perustelu

Ainoastaan uusimmissa ajoneuvoissa voidaan käyttää bensiiniä, joka sisältää yli viisi
prosenttia etanolia tai yli viisitoista prosenttia ETBE:tä. Siksi on toivottavaa keskittyä 
kuluttajavalistuksessa sellaisista polttoaineista tiedottamiseen, jotka sisältävät yli viisi 
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prosenttia etanolia tai yli viisitoista prosenttia ETBE:tä, jotta kuluttajat voivat välttyä 
yhteensopivuusongelmilta ja jotta heitä voidaan ohjata käyttämään heille sopivampia 
bensiinityyppejä tämän direktiivin tavoitteet huomioon ottaen.

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA

3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

b a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta 
seuraavasti:
"c a) Jäsenvaltiot huolehtivat myös siitä, 
että lyijytön bensiini, jonka 
bioetanolipitoisuus on vähintään 
70 tilavuusprosenttia, on viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2012 liitteessä VI a 
määritettyjen ympäristöperusteisten 
laatuvaatimusten mukaista."

Perustelu

Uutta bensiiniä E 85 varten on otettava käyttöön tarkat ympäristöperusteiset 
laatuvaatimukset, koska sen bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia.

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY) 

3 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille kertomuksen tämän artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa 
raportoinnissa käytettävistä menetelmistä 
sekä tämän artiklan 3 kohdan nojalla 
toteutetuista tarpeellisista toimista.
Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 
myös kaikista viivästyksistä tässä 
direktiivissä asetettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamisessa.

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ehdottoman välttämätöntä kaikissa maissa.
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Euroopan unionin olisi asetettujen tavoitteiden avulla osoitettava mahdollisuudet noudattaa 
politiikkaa, joka velvoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Ottaen huomioon 
tämän asian merkityksen ympäristön kannalta on välttämätöntä, että 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettu mekanismi otetaan 
käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Jos näin ei tehdä, komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille viivästymisen syyt.

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 12 KOHTA

Liite III (direktiivi 98/70/EY)

Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava 
teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 60kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä.”

Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava 
teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa ylittää kullekin 
vuodenajalle asetetun raja-arvon liitteen VI 
mukaisesti.”

Perustelu

Olisi helpotettava bioetanolin käyttöä bensiinissä kaikkina vuodenaikoina.

Tarkistus 22
LIITE

Liite V, 11 rivi (Happipitoisuus) 4 sarake (direktiivi 98/70/EY) 

3,7 4,0

Perustelu

Lyijytöntä bensiiniä koskevan eurooppalaisen standardin EN 228 mukaisesti lyijyttömän 
bensiinin tiheyden pitää olla 720–775 kg/m3 15 °C:n lämpötilassa. Jos etanolia, jonka 
tilavuus on kymmenen prosenttia, yhdistetään tiheydeltään alhaiseen – alle 720 kg/m3 –
bensiiniin, tämän bensiiniseoksen happipitoisuus olisi yli 3,7 painoprosenttia, mikä olisi 
standardin vastaista. Jos happipitoisuuden enimmäisraja asetetaan neljään painoprosenttiin, 
on mahdollista lisätä etanolia, jonka tilavuus on kymmenen prosenttia, kaikkiin standardin 
mukaisiin lyijyttömiin bensiineihin ilman että on vaaraa siitä, että näin aikaansaatu
bensiiniseos olisi standardin vastainen.

Tarkistus 23
LIITE

Liite V, 4 alakohta (direktiivi 98/70/EY)

4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset 
tai ankarat talviolosuhteet, 

4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset 
tai ankarat talviolosuhteet, 
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enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 
70,0 kPa. ”Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 60kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä.”

enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 
70,0 kPa. ”Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa ylittää kullekin 
vuodenajalle asetetun raja-arvon liitteessä 
VI olevan taulukon mukaisesti.”

Perustelu

Olisi helpotettava bioetanolin käyttöä bensiinissä kaikkina vuodenaikoina.

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 15 A KOHTA (uusi)

Liite VI a (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

15 a. Lisätään uusi VI a liite seuraavasti:
"LIITE VI A

OTTOMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIEN 
KAUPALLISTEN POLTTOAINEIDEN YMPÄRISTÖPERUSTEISET 

LAATUVAATIMUKSET

Tyyppi: bensiini E 85
Sovellettavat vaatimukset ja analyysimenetelmät

Raja-arvot (2)

Parametrit (1) Yksikkö Vähintään Enintään
Tutkimusoktaaniluku 95 -
Moottorioktaaniluku

85 -
– alkoholit, joiden alkoholipitoisuus 
korkea (C3–C8) til.-% - 2,0
– Metanoli til.-% - 1,0
– Eetterit, joissa on vähintään 
5 hiiliatomia molekyyliä kohti

til.-% - 5,2
Sulfaattipitoisuus mg/l - 1

Ilmastoon liittyvät vaatimukset ja analyysimenetelmät
Raja-arvot (2)

Luokka A (kesä) Luokka B (talvi)

Parametrit (1) Yksikkö
Vähintä
än Enintään Vähintään Enintään

– etanolit ja alkoholit, joiden 
alkoholipitoisuus on korkea til.-% 753 86 703 80
– Normin EN 228 mukainen Super 95 til.-% - 25 - 30
– Höyrynpaine kPa 35 60 50 90

1 On käytettävä standardissa EN 228:1999 selostettuja testimenetelmiä. Jäsenvaltiot voivat 
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käyttää muuta kuin standardissa EN 228:1999 esitettyä menetelmää, jos menetelmän 
voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkka ja täsmällinen kuin se analyyttinen 
menetelmä, joka sillä korvataan.
2 Eritelmissä mainitut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Niiden raja-arvoja määritettäessä on 
sovellettu standardia ISO 4259 (Öljytuotteet. Mittaustulosten tarkkuuden määrittäminen ja 
soveltaminen testimenetelmiin) ja vähimmäisarvoksi on määritelty arvo, joka on vähintään 
2R:ää korkeampi kuin nolla (R = uusittavuus). Yksittäisten mittausten tuloksia on 
tulkittava standardissa ISO 4259 (julkaistu vuonna 1995) esitettyjen kriteerien perusteella.
3 Jäsenvaltiot voivat päättää myydä bensiiniä E 85, jonka vähimmäispitoisuus on 
6 tilavuusprosenttia, eurooppalaisen standardin CWA 15293:2005 perusteella hyväksyttyjen 
kansallisten standardien mukaisesti." 

Perustelu

Uutta bensiiniä E 85 varten on otettava käyttöön tarkat ympäristöperusteiset 
laatuvaatimukset, koska sen bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia.
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