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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive, ki ga vlaga Evropska komisija glede specifikacij motornega bencina, 
dizelskega goriva in plinskega olja, ki spreminja direktivo 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998, 
predstavlja pomemben korak k spodbujanju in razvijanju biogoriv v Evropski uniji.

Evropski parlament je zavzel številna stališča v podporo vsem pobudam Evropske unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Na zasedanju Evropskega sveta 8. in 9. marca 2007 je 
bilo sklenjeno, da morajo do leta 2020 obnovljive energije predstavljati 20 % v Evropski uniji 
porabljene energije, biogoriva sama pa 10 % porabljenih goriv.

Poleg tega sedanje reforme ureditve trga rastlinskih proizvodov zmanjšujejo tržišče za 
tovrstno proizvodnjo. Biogoriva ponujajo alternativne možnosti kmetijskim proizvajalcem ter 
tako krepijo evropsko politiko urejanja okolja in zaposlovanja na podeželju. Še več, trenutno 
neobdelane površine predstavljajo rezervo za zadovoljevanje teh novih potreb.

Glede na to predstavlja predlog direktive Evropske komisije o spremembi specifikacij 
motornega bencina, ki vsebuje biogoriva, pomemben element evropske politike, ki omogoča 
njihovo lažjo uporabo. 

Treba je uskladiti tehnične specifikacije iz direktive 98/70/ES s političnimi cilji Evropske 
unije.

Predvsem je treba vedeti, da bodo evropski cilji za uporabo biogoriv doseženi le, če bodo 
proizvajalci in distributerji etanol neposredno vmešali v motorni bencin. Ena od rešitev bi 
bila, da bi naftne družbe proizvajalcem biogoriv ali distributerjem dale na razpolago ustrezne 
količine motornega bencina z nizko hlapnostjo, kar se danes ne dogaja. Da bi obšli to oviro, 
Evropska komisija predlaga spremembo sedanjih specifikacij motornega bencina.

Ker želijo države članice med drugim takoj uvesti določbe o neposrednem mešanju etanola v 
motorni bencin ter tako izpolniti pričakovanja evropskih državljanov, jim mora biti to 
omogočeno. Ta obrazložitev je toliko bolj potrebna, ker bi moralo priti do revizije direktive že 
ob koncu leta 2005, kar predstavlja do sedaj že skoraj dve leti zamude.

Nazadnje pa nas razvoj motornih tehnologij in biogoriv, ki naj bi bila uporabljena v 
prihodnosti, vodi k razmišljanju, da bodo v prihodnosti mešanice prekoračile sedanjo mejo 5 
% etanola v motornem bencinu. Kljub temu, da je ta cilj zelo zaželen, ker je v skladu s 
politiko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, pa je treba paziti, da bodo potrošniki o teh 
novostih kar se da izčrpno seznanjeni, da bi se izognili vsem težavam zaradi uporabe biogoriv 
v starejših motorjih, ki temu niso prilagojeni.

V skladu z evropsko direktivo št. 85/536/EGS se lahko sedaj za evropske avtomobile 
uporablja gorivo, ki vsebuje do 5 % bioetanola ali 15 % etiltertbutilnega etra (ETBE). Zaradi 
tega se predlaga uvedba poenostavljene nalepke samo za motorni bencin, ki ima več kot 5 % 
etanola ali 15 % ETBE.

Razvoj biogoriv je samo eden od dejavnikov evropske politike za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v prometnem sektorju. Če želi Evropska unija spoštovati mednarodne 
obveze na področju varstva okolja, je treba za področje prometa takoj določiti nove omejitve.
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Evropska komisija predlaga, da se v predlog direktive vključi postopek, s katerim naj se 
določi ukrepe za spoštovanje načela o zmanjšanju C02 v prometu v obdobju od 1. januarja 
2011 do 2020.

Vsi evropski državljani zagovarjajo politiko, katere cilj je, da se v naslednjih desetih letih 
emisije toplogrednih plinov, proizvedenih v življenjskem ciklu goriv na enoto energije, 
znižajo za 10 %. Zaradi pomembnosti tega cilja bi morale evropske institucije nameniti 
posebno razpravo določitvi ukrepov, ki naj bi bili sprejeti na tem področju. 

Zaradi potrebe po hitrem ukrepanju, ki ga zahtevajo dane razmere, odbor za kmetijstvo 
podpira načelo, da se določbe vključijo v to direktivo, čeprav je njen glavni cilj sprememba 
kakovosti motornega bencina.

Prav tako bo odbor budno spremljal določitev ukrepov, ki bodo sprejeti na evropski ravni in 
ki jih bodo morale države članice začeti izvajati s 1. januarjem 2009. Zato poziva Komisijo, 
naj Evropski parlament seznanja s potekom razprav ter mu poroča zlasti o razlogih, zaradi 
katerih bi prišlo do zamud pri izvajanju teh ukrepov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 6

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej 
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv 
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Biogoriva so eno od sredstev za 
doseganje ciljev Evropske unije na 
področju zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov, zlasti v prometu. Strategija 
Skupnosti o biogorivih je podrobneje 
razdelana v sporočilu Komisije iz leta 2006 
– Strategija EU za biogoriva. S svojo 
pripravljenostjo naprej razvijati biogoriva in 
tehnologijo biogoriv sporočilo jasno izraža, 

                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
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potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. 

da rast biogoriv ne sme povzročiti povečanja 
okoljske škode in poudarja potrebo po 
izboljšanju prihranka toplogrednih plinov. 
Sporočilo priznava tudi potrebo po 
spodbujanju nadaljnjega razvoja tehnologije 
biogoriv. 

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010 
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 
bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Za 
zmanjšanje teh emisij je nujno treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki jih 
proizvajajo goriva v svojem življenjskem 
ciklu. To je možno na številne načine. Ob 
upoštevanju želje Skupnosti po dodatnem 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in 
pomembnosti vloge emisij iz cestnega 
prometa je primerno vzpostaviti mehanizem, 
ki bi od dobaviteljev goriva zahteval, da 
poročajo o življenjskem ciklu emitiranih 
toplogrednih plinov goriva, ki ga dobavljajo, 
in da emisije od leta 2010 naprej 
zmanjšujejo za dogovorjeno letno količino.
Ker je eden od ciljev te direktive prispevati k 
razvoju biogoriv, se bodo skladno z 
določbami Direktive 2003/30/ES razvili 
mehanizmi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih, ki 
bodo morali biti vzpostavljeni najkasneje do 
31. decembra 2008.

Obrazložitev

Treba je vzpostaviti politiko, ki dejansko želi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, če ne 
Evropska unija ne bo mogla spoštovati svojih obvez na tem področju.

Predlog Komisije za direktivo o specifikaciji motornih bencinov bi moral biti sprejet že do 31. 
decembra 2005. Zamude povzročajo neprestano odlaganje dejanske vzpostavitve evropske 
politike za zmanjšanje toplogrednih plinov. Zaradi tega mora Evropska unija nujno sprejeti 
potrebne določbe za začetek uporabe v najkrajšem možnem času vseh nujnih elementov za 
izvajanje dinamične politike zmanjševanja toplogrednih plinov, zato je nujno potrebno 
določiti skrajni rok za vzpostavitev mehanizmov za zmanjšanje toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.
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Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

(9a) Vsepovsod mora nujno priti do 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
Evropska unija bi morala s pomočjo 
zastavljenih ciljev dokazati možnosti 
izvajanja politike za zmanjšanje emisije 
toplogrednih plinov. Ob upoštevanju 
okoljskih posledic, ki so v igri, je treba 
mehanizem poročanja o emisijah in o 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov 
vzpostaviti pred 1. januarjem 2009. Če do 
tega ne bi prišlo, bi morala Komisija 
Evropskemu parlamentu poročati o 
razlogih za zamudo.

Obrazložitev

V vseh državah mora nujno priti do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Evropska unija 
mora s pomočjo zastavljenih ciljev dokazati možnosti izvajanja politike za zmanjšanje emisije 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 11

(11) Cilj Komisije je doseči vsaj 10-odstotni 
delež biogoriva med gorivi za prevoz do leta 
2020. Stalni tehnični napredek na področju 
tehnologije motornih vozil in goriva, 
povezan s stalno željo po zagotovitvi 
optimalne stopnje varovanja zdravja in 
okolja, zahteva redni pregled specifikacij 
goriva na podlagi nadaljnjih študij in analiz 
vpliva učinka dodatkov in sestavin biogoriva 
na emisije onesnaževal. Zato je treba redno 
poročati o možnosti za lažje doseganje 
dekarbonizacije goriv za prevoz.

(11) Cilj Evropske unije je doseči vsaj 10-
odstotni delež biogoriva med gorivi za 
prevoz do leta 2020. Stalni tehnični 
napredek na področju tehnologije motornih 
vozil in goriva, povezan s stalno željo po 
zagotovitvi optimalne stopnje varovanja 
zdravja in okolja, zahteva redni pregled 
specifikacij goriva na podlagi nadaljnjih 
študij in analiz vpliva učinka dodatkov in 
sestavin biogoriva na emisije onesnaževal.
Zato je treba redno poročati o možnosti za 
lažje doseganje dekarbonizacije goriv za 
prevoz.

Obrazložitev

Evropski parlament je vedno podpiral ambiciozni cilj uporabe biogoriv. Evropski svet je v 
svojem sporočilu z dne 8. in 9. marca opozoril na cilj obvezne uporabe najmanj 10 % 
biogoriv v gorivih, uporabljenih v prometu.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)
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(11a) Komisija bi morala izdelati 
zakonodajni predlog, ki bi jamčil, da 
proizvodnja goriva iz rastlinskih surovin ne 
bo ogrožala varnosti hrane.

Obrazložitev

Glavni cilj skupne kmetijske politike je varnost hrane za prebivalstvo. Surovine za rastlinska 
goriva se proizvajajo na istih površinah kot živila, zato mora zakonodaja jamčiti, da 
rastlinska goriva ne bodo ogrožala varnosti hrane, tudi v državah v razvoju.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

(12a) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je nelinearna sprememba parnega 
tlaka nastalega goriva.

Obrazložitev

Dobro razumevanje zastavljenih problemov vodi k spremembi razvrstitve predlogov 
sprememb.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 13

(13) Na podlagi izkušenj z uporabo 
Direktive 98/70/ES je treba pregledati 
podrobnosti v zvezi z mešanjem etanola v 
motorni bencin, zlasti mejne vrednosti za 
parni tlak in možne alternative, da se 
zagotovi, da mešanice etanola ne presegajo 
sprejemljivih mejnih vrednosti za parni tlak.

(13) Na podlagi izkušenj z uporabo 
Direktive 98/70/ES je treba pregledati 
podrobnosti v zvezi z mešanjem etanola v 
motorni bencin, zlasti mejne vrednosti za 
parni tlak in možne alternative, da se 
zagotovi, da mešanice etanola ne presegajo 
sprejemljivih mejnih vrednosti za parni tlak.
Parni tlak mešanic je odvisen tudi od 
osnovne sestave motornega bencina.

Obrazložitev

Ker je pri določenem deležu etanola hlapnost etanola stalna, je sestava motornega bencina v 
mešanici tisti dejavnik, ki določa hlapnost končnega proizvoda.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 14

(14) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je povečanje parnega tlaka 

(14) Parni tlak za mešanice motornega 
bencina je treba nadzirati, da se omejijo 
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nastalega goriva, zato je parni tlak za 
mešanice motornega bencina treba nadzirati, 
da se omejijo emisije onesnaževal zraka.

emisije onesnaževal zraka. Dejstvo je, da 
povečanje parnega tlaka mešanice 
motornega bencina in etanola doseže svojo 
najvišjo stopnjo pri mešanici 5 % etanola v 
volumnu, kasneje pa se pri mešanici z 
višjimi odstotki znižuje.

Obrazložitev

Dejstvo je, da povečanje parnega tlaka mešanice motornega bencina in etanola doseže svojo 
najvišjo stopnjo pri mešanici 5% etanola v volumnu, kasneje pa se pri mešanici z višjimi 
odstotki znižuje.

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 15

(12a) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je nelinearna sprememba parnega 
tlaka nastalega goriva. Da se zagotovi, da 
parni tlak motornega bencina, ki nastane z 
mešanjem katerih koli dveh dovoljenih 
mešanic motornega bencina in etanola, 
ostane znotraj dovoljene mejne vrednosti za 
parni tlak, je treba za takšne mešanice 
opredeliti dovoljeno odstopanje za parni 
tlak, tako da ta ustreza dejanskemu 
povečanju parnega tlaka, ki je posledica 
dodajanja danega odstotka etanola 
motornemu bencinu.

(15) Da se zagotovi, da parni tlak motornega 
bencina, ki nastane z mešanjem katerih koli 
dveh dovoljenih mešanic motornega bencina 
in etanola, ostane znotraj dovoljene mejne 
vrednosti za parni tlak, je treba za takšne 
mešanice opredeliti dovoljeno odstopanje za 
parni tlak, zato da se pri tem upošteva dano 
kakovost motornega bencina in da ta 
ustreza dejanskemu povečanju parnega 
tlaka, ki je posledica dodajanja danega 
odstotka etanola motornemu bencinu.

Obrazložitev

Ker je pri določenem odstotku etanola hlapnost etanola stalna, je sestava bencina v mešanici 
tisti dejavnik, ki določa hlapnost končnega proizvoda.

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 16

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, če je le 
mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom.
Ker temu trenutno ni tako, se je mejna 
vrednost za parni tlak za mešanice etanola 
povečala, da se omogoči razvoj trga 

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, če je le 
mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom.
Sicer je žal treba ugotoviti, da temu 
trenutno ni tako, ker je razpoložljivost 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom 
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biogoriv. še vedno izrazito nezadostna.

Obrazložitev

Žal vsakodnevno ugotavljamo, da evropske rafinerije proizvajalcem biogoriv, ki proizvajajo 
mešanice motornega bencina in etanola, ne zagotavljajo vseh nujnih količin motornega 
bencina z nizkim parnim tlakom. Takšen položaj je obžalovanja vreden, saj zavira razvoj 
biogoriv in postavlja pod vprašaj politične cilje, ki si jih je zastavila Evropska unija.

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 16 A (novo)

(16 a) Zaradi takšnega pomanjkanja bi bilo 
treba najvišji dovoljeni parni tlak za 
mešanice, ki vsebujejo etanol, povečati, da 
se omogoči nujni razvoj trga biogoriv.

Obrazložitev

Da bi upoštevali zaskrbljenost proizvajalcev biogoriv zaradi nezadostne oskrbe z motornim 
bencinom z nizkim parnim tlakom, in da bi zaobšli rafinerije, je predlagano zvišanje zgornje 
mejne vrednosti parnega tlaka, dovoljene za mešanice, ki vsebujejo etanol.

Predlog spremembe 12
UVODNA IZJAVA 16 B (novo)

(16 b) Specifikacije za motorni bencin, 
dizelsko gorivo in bencinsko olje je bilo 
treba pregledati že pred 31. decembrom 
2005. Zamuda je povzročila odložitev 
uresničevanja političnih ciljev Evropske 
unije na področju zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v prometnem sektorju.

Obrazložitev

Direktiva 2003/30 je predvidela, da je potrebno specifikacije za motorni bencin, dizelsko 
gorivo in bencinsko olje pregledati pred 31. decembrom 2005 .

Predlog spremembe 13
UVODNA IZJAVA 16 C (novo)

(16 c) Da ne bi povečali zamude pri 
uresničevanju ciljev zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v prometnem sektorju, 
bi morala Komisija državam članicam 
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omogočiti, da čim prej odobrijo neposredno 
dodajanje etanola v motorni bencin.

Obrazložitev

Bilo bi nepojmljivo še podaljšati zamudo, do katere je prišlo po decembru leta 2005. Da bi to 
nevšečnost omilili, bi bilo dobro, če bi bilo dovoljeno odstopanje tistim državam članicam, ki 
v prizadevanju za uresničitev ciljev Evropske unije, tj. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
izvajajo ali želijo izvajati ukrepe iz te direktive, in sicer tako, da spodbujajo neposredno 
dodajanje etanola v motorni bencin.

Predlog spremembe 14
UVODNA IZJAVA 16 D (novo)

(16 d) Ker lahko nova goriva predstavljajo 
določeno tveganje za nekatere starejše 
motorje, je potrebno zaradi porabnikov 
nujno zagotoviti ustrezno označevanje 
goriv, ki vsebujejo večji delež biogoriv, kot 
tista, ki so sedaj v prodaji.

Obrazložitev

Določbe predloga direktive morajo v celoti upoštevati pomisleke potrošnikov, brez katerih 
ciljev Evropske unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ne bo mogoče doseči. To 
velja zlasti za tiste potrošnike, ki so lastniki starejših vozil, ustroj katerih ni prilagojen novim 
gorivom.

Predlog spremembe 15
UVODNA IZJAVA 19

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
goriva za cestni promet in goriva, ki ga 
uporablja necestna mobilna mehanizacija.
Ker so navedeni ukrepi, kot tudi ukrepi za 
sprejetje dovoljenih analitičnih metod iz 
člena 10 Direktive 98/70/ES, splošnega 
obsega in namenjeni dopolnitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
goriva za cestni promet in goriva, ki ga 
uporablja necestna mobilna mehanizacija.
Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu redno poročati o težavah, ki jih 
povzročajo zlasti zamude pri izvajanju teh 
ukrepov. Ker so navedeni ukrepi, kot tudi 
ukrepi za sprejetje dovoljenih analitičnih 
metod iz člena 10 Direktive 98/70/ES, 
splošnega obsega in namenjeni dopolnitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
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določb, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je zlasti v prevoznem sektorju eden od glavnih ciljev 
Evropskega parlamenta, ki je glasnik potreb vseh evropskih državljanov na tem področju.
Zato želi sodelovati v vseh fazah priprave ukrepov v zvezi z emisijami toplogrednih plinov in 
biti vsaj obveščen o zamudi pri njihovi pripravi in izvajanju.

Predlog spremembe 16
UVODNA IZJAVA 21 A (novo)

(21a) Raziskave na področju novih 
motorjev, ki povzročajo manj emisij 
toplogrednih plinov, bi bilo treba spodbujati 
na ravni Skupnosti. Omogočile naj bi tudi 
razvoj biogoriv, ki bodo na voljo v 
naslednjih dvajsetih letih.

Obrazložitev

Tudi tehnologije motorjev se razvijajo. Raziskave na področju novih motorjev, ki povzročajo 
manj emisij toplogrednih plinov, bi bilo treba spodbujati na ravni Skupnosti. Po drugi strani 
pa morajo takšne raziskave tudi predvideti razvoj goriv, ki bodo na voljo v naslednjih 
dvajsetih letih, to je takšnih z obogateno vsebnostjo biogoriv, med katerimi je zlasti motorni 
bencin z 20 % ali 30 % etanola; z razvojem teh goriv se proizvajalci avtomobilov že 
ukvarjajo.

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 2 C)

Člen 3, odstavek 3, alinea 1 (Direktiva 98/70/ES)

"3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni 
v Prilogi III, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚Low biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z nizko vsebnostjo biogoriva).

"3. Goriva, ki ustreza specifikaciji, določeni 
v prilogi III, ni potrebno posebej označevati 
s podatki o dodanem etanolu ali ETBE.

Obrazložitev

Ugotovimo lahko, da ima sedanji avtomobilski park Evropske unije na voljo gorivo, ki vsebuje 
do 5 % etanola ali 15 % ETBE. Uporaba motornega bencina z manj kot 5 % dodanega 
etanola ali manj kot 15 % dodanega ETBE je danes običajna v državah članicah Evropske 
unije. Navedba nizkega deleža etanola ali ETBE se torej ne zdi več odločujoči element za 
zadovoljivo informiranje potrošnika.
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Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 2 C)

Člen 3, odstavek 3, alinea 2 (Direktiva 98/70/ES)

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni bencin 
z visoko vsebnostjo biogoriva)."

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni bencin 
z obogateno vsebnostjo biogoriva)."

Obrazložitev

Mešanice motornega bencina, ki vsebujejo več kot 5 % etanola ali več kot 15 % ETBE, so 
primerne le za najnovejša vozila. Zato je zaželeno, da se potrošnika informira predvsem o 
motornem bencinu z več kot 5 % etanola ali več kot 15 % ETBE, da bi se izognili problemu 
neustreznosti goriva za njegovo vozilo in da bi ga usmerili v uporabo motornega bencina, ki 
je glede na cilje predlagane direktive najprimernejši.

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 2 B A) (novo)

Člen 3, odstavek 2, točka c a) (novo) (Direktiva 98/70/ES)

(ba) V odstavku 2 se doda naslednja točka 
ca):
"ca) Države članice zagotovijo, da je 
najkasneje do 1. januarja 2012 neosvinčen 
motorni bencin, ki vsebuje  najmanj 70 % 
v/v bioetanola, v skladu z okoljskimi 
specifikacijami iz Priloge VI A".

Obrazložitev

Za nov motorni bencin E 85 je treba uvesti določene okoljske specifikacije zaradi visoke 
vsebnosti bioetanola (najmanj 70 % v/v).

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7 a, odstavek 3 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

(3a) Komisija Evropskemu parlamentu 
poroča o metodologiji, sprejeti glede 
informacij v skladu z odstavkoma 1 in 2 
tega člena, kot tudi o potrebnih ukrepih, 
sprejetih v skladu z odstavkom 3 tega člena.
Komisija obvesti Parlament o zamudah pri 
uresničevanju ciljev te direktive na 
področju zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov.
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Obrazložitev

V vseh državah mora nujno priti do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Evropska unija 
mora s pomočjo zastavljenih ciljev dokazati možnosti izvajanja politike za zmanjšanje emisije 
toplogrednih plinov. Ob upoštevanju okoljskih posledic, ki so v igri, je treba mehanizem 
poročanja o emisijah in o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov vzpostaviti pred 1. 
januarjem 2009. Če do tega ne bi prišlo, bi morala Komisija Evropskemu parlamentu 
nemudoma poročati o razlogih za zamudo.

Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III (Direktiva 98/70/ES)

Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
naslednje besedilo: "Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI."

Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
naslednje besedilo: "Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak preseže 
dovoljeno vrednost, določeno za tekočo 
sezono, kot je navedena v Prilogi VI."

Obrazložitev

Skozi vse leto bi bilo treba omogočati neposredno dodajanje bioetanola v motorni bencin.

Predlog spremembe 22
PRILOGA

Priloga V, 11. vrstica (Vsebnost kisika), 4. stolpec (Direktiva 98/70/ES)

3,7 4,0

Obrazložitev

Evropski referenčni standard za neosvinčen motorni bencin – standard EN 228 – predvideva, 
da mora njegova gostota znašati med 720 in 775 kg/m3 pri 15°C. Če bi motornemu bencinu z 
najnižjo gostoto – 720 kg/m3 – dodali 10% v/v etanola, bi vsebnost kisika v tem motornem 
bencinu presegla 3,7% m/m, s tem pa motorni bencin ne bi več ustrezal standardu: če najvišjo 
vsebnost kisika določimo na 4 % m/m, pa to omogoči dodajanje 10 % v/v etanola v vsak s 
standardom usklajen neosvinčen motorni bencin, brez tveganja, da potem motorni bencin z 
dodanim etanolom standardu ne bi ustrezal.

Predlog spremembe 23
PRILOGA

Priloga V, opomba na strani 4 (Direktiva 98/70/ES)

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
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etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.

etanol, lahko najvišji parni tlak preseže 
dovoljeno vrednost, določeno za tekočo 
sezono, kot je navedena v Prilogi VI.

Obrazložitev

Skozi vse leto bi bilo treba omogočati neposredno dodajanje bioetanola v motorni bencin.

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 15 A (novo)

Priloga VI a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

15 a Doda se Priloga VI A, kakor je določena v Prilogi k tej direktivi.

PRILOGA VI A

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA GORIVA NA TRGU, NAMENJENA VOZILOM, 
OPREMLJENIM Z MOTORJEM NA PRISILNI VŽIG

Vrsta motornega bencina E 85
Zahtevane lastnosti in analitične metode 

Mejne vrednosti(2)

Parametri (1) Enota najmanjše vrednosti največje vrednosti
Raziskovalno oktansko število 95 -
Motorno oktansko število

85 -
- Višji alkoholi (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Etri, ki vsebujejo 5 ali več atomov 
ogljika na molekulo

% v/v - 5,2
Vsebnost sulfata mg/kg - 1

Zahteve, vezane na podnebje, in analitične metode 
Mejne vrednosti(2)

Razred A (poletje) Razred B (zima)

Parametri (1) Enota
najmanjše 
vrednosti

največje 
vrednosti

najmanjše 
vrednosti

največje 
vrednosti

- Etanol in višji alkoholi % v/v 753 86 703 80
- Super 95 v skladu s standardom EN 
228 % v/v - 25 - 30
- Parni tlak kPa 35 60 50 90

(1) Veljajo analitične metode, specificirane v EN 228:1999. Države članice lahko sprejmejo specificirane analitične metode, s katerimi 
nadomestijo standard EN 228:1999, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in na isti ravni natančnosti, kot analitična metoda, ki se 
nadomešča.
(2) Vrednosti, navedene v specifikaciji, so "prave vrednosti". Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni standardi ISO 4259 
"Naftni proizvodi: določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami" za določanje najmanjše vrednosti je 



AD\683978SL.doc 15/15 PE390.722v02-00

SL

bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R=obnovljivost oziroma primerljivost) Rezultati posamičnih meritev se 
razlagajo na podlagi meril, določenih v standardu ISO 4259 (objavljen v letu 1995).
(3) Države članice lahko se odločijo za trženje motornega bencina E 85 z najmanjšo vsebnostjo 65 % v/v v skladu z nacionalnimi 
standardi, sprejetimi na podlagi evropskega standarda CWA 15293:2005."

Obrazložitev

Za nov motorni bencin E 85 je treba uvesti določene okoljske specifikacije zaradi visoke 
vsebnosti bioetanola (najmanj 70 % v/v).
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