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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till direktiv om specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och
ändring av direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 är ett viktigt steg i främjandet och 
utvecklingen av biobränsle i EU.

Europaparlamentet har genom ett stort antal ställningstaganden alltid stött alla EU-initiativ för 
minskade utsläpp av växthusgaser. Europeiska rådet beslutade under sitt möte den 
8-9 mars 2007 att andelen förnybar energi bör vara 20 procent av all energiförbrukning i EU 
senast 2020 och att andelen biobränslen bör vara 10 procent.

De pågående reformerna av organisationen av marknaden för växtgrödor gör att 
avsättningsmöjligheterna för de berörda produkterna minskar. Biobränslena erbjuder 
jordbrukarna alternativa möjligheter och stöder på så sätt den europeiska politiken för 
markförvaltning och sysselsättning på landsbygden. Mark som för närvarande ligger i träda 
kan dessutom utnyttjas till att bemöta denna nya efterfrågan.

Kommissionens förslag till direktiv om ändring av specifikationer för bensin som innehåller 
biobränslen utgör en viktig del av den europeiska politiken för att underlätta användningen av 
biobränslen. 

Det är viktigt att snarast uppdatera de tekniska specifikationerna i direktiv 98/70/EG så att de 
kommer att stämma överens med EU:s politiska målsättningar.

De europeiska målen för användningen av biobränslen kan uppnås enbart om tillverkarna och 
distributörerna tillsätter etanol direkt i bensinen. En lösning skulle vara att oljeföretagen 
försåg tillverkarna eller distributörerna av biobränslen med lämpliga mängder bensin med låg 
flyktighet. Så är inte fallet i dag. För att kringgå detta hinder föreslår kommissionen att de 
gällande specifikationerna för bensin ska ändras.

Dessutom bör de medlemsstater som redan nu vill utarbeta bestämmelser om direkt 
tillsättning av etanol i bensin, och på så sätt uppfylla de europeiska medborgarnas önskemål, 
ges möjlighet att göra det. Detta motiveras inte minst av att direktivet skulle ha setts över 
redan i slutet av 2005 och att översynen alltså försenats med nästan två år.

Den tekniska utvecklingen av de motorer och biobränslen som troligen kommer att användas i 
framtiden gör att man kan anta att blandningarna kommer att överskrida dagens gräns för 
blandning av etanol med bensin, som ligger på 5 procent. Även om detta mål är mycket 
önskvärt, eftersom det helt stämmer överens med strategin för att minska 
växthusgasutsläppen, måste man vara mycket noga med att informationen till konsumenterna 
är så heltäckande som möjligt. Detta för att förhindra eventuella problem i samband med 
användning av biobränslen i kombination med de äldsta motortyperna, som inte är anpassade 
till de nya bensinsorterna.
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I enlighet med direktiv 85/536/EEG får fordon i Europa numera drivas med bränslen som 
innehåller upp till 5 procent bioetanol eller 15 procent ETBE (etyltertiärbutyleter). Därför 
föreslås det att man inför en förenklad märkning som bara gäller bensin som innehåller halter 
på mer än 5 procent etanol eller 15 procent ETBE.

Framtagandet av biobränslen är bara ett av inslagen i EU:s strategi för minskade utsläpp av 
växthusgaser inom transportsektorn. Det är därför viktigt att snarast fastställa vilka nya 
svårigheter transportsektorn står inför för att EU ska kunna stå fast vid sina internationella 
åtaganden på miljöskyddsområdet.

Europeiska kommissionen föreslår att man i direktivet ska införa bestämmelser om ett 
förfarande för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att säkra efterlevnaden av 
principen om en minskning av koldioxidutsläppen inom transportsektorn för perioden från 
den 1 januari 2011 till 2020.

Målet med en tioprocentig utsläppsminskning på tio år, beräknat per energienhet, för 
växthusgaser som uppkommer under bränslenas hela livscykel stämmer överens med den 
politik som alla européer vill ska föras. Detta viktiga mål borde utgöra föremål för en särskild 
diskussion inom EU-institutionerna, i syfte att komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas.

På grund av situationens akuta karaktär stöder jordbruksutskottet principen om att dessa 
bestämmelser ska inlemmas i direktivet, även om direktivets främsta mål är att ändra 
bensinkvaliteten.

Jordbruksutskottet lägger särskilt stor vikt vid fastställandet av åtgärder som man bör besluta 
om på europeisk nivå och som bör genomföras av medlemsstaterna från och med den 
1 januari 2009. Utskottet ber därför kommissionen att hålla Europaparlamentet informerat om 
hur diskussionerna fortlöper och, framför allt, underrätta det om skälen till en eventuell 
försening i genomförandet av dessa åtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 6

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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8 maj 2003 om främjande av användningen 
av biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av biobränsle i gemenskapen. 
Gemenskapens strategi för biobränslen har 
vidareutvecklats i kommissionens 
meddelande från 2006 – En EU-strategi för 
biodrivmedel. Även om det enligt 
meddelandet är av intresse att vidareutveckla 
biobränsle och biobränsleteknik, vill man 
också framhålla att tillväxten av biobränsle 
inte får leda till ökad miljöförstöring och 
man understryker behovet av att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgaser. 
Meddelandet tar också upp behovet av 
vidareutveckling av biobränsleteknik.

8 maj 2003 om främjande av användningen 
av biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av biobränsle i gemenskapen. 
Biobränslen är ett av sätten att uppnå de 
mål som EU har ställt upp för minskade 
utsläpp av växthusgaser, särskilt inom 
transportsektorn. Gemenskapens strategi för 
biobränslen har vidareutvecklats i 
kommissionens meddelande från 2006 – En 
EU-strategi för biodrivmedel. Även om det 
enligt meddelandet är av intresse att 
vidareutveckla biobränsle och 
biobränsleteknik, vill man också framhålla 
att tillväxten av biobränsle inte får leda till 
ökad miljöförstöring och man understryker 
behovet av att ytterligare minska utsläppen 
av växthusgaser. Meddelandet tar också upp 
behovet av vidareutveckling av 
biobränsleteknik.

Ändringsförslag 2
SKÄL 9

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Om utsläppen ska minska är 
det absolut nödvändigt att minska dem 
under bränslets hela livscykel. Detta kan
göras på flera olika sätt. Mot bakgrund av 
gemenskapens ambitioner att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgas och den 
betydande roll som utsläppen från 
vägtransport spelar i det sammanhanget är 
det önskvärt att ta fram ett system som 
ställer krav på bränsleleverantörerna att 
rapportera utsläppen av växthusgaser under 
hela livscykeln för det bränsle som de 
levererar och att minska dessa utsläpp med 
en fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom ett av målen med detta direktiv är 
att öka möjligheterna att använda
biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG och bör införas senast 
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den 31 december 2008.

Motivering

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.

Ändringsförslag 3
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Minskningen av utsläppen av 
växthusgaser är absolut nödvändig och 
berör alla. EU bör genom de uppställda 
målen visa på möjligheterna att föra en 
politik som kräver en minskning av 
utsläppen av växthusgaser. Med tanke på 
hur viktig denna fråga är för miljön måste 
man senast den 1 januari 2009 också 
införa en mekanism för rapportering om 
och minskning av växthusgasutsläppen. 
Om detta inte sker bör kommissionen 
underrätta Europaparlamentet om skälen 
till denna försening.

Motivering

Minskningen av utsläppen av växthusgaser är absolut nödvändig och berör alla länder. EU 
bör genom de uppställda målen visa på möjligheterna att föra en politik som kräver en 
minskning av utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 4
SKÄL 11

(11) Kommissionens mål är att minst 10 % 
av transportbränslena skall bestå av 

(11) EU:s mål är att minst 10 % av 
transportbränslena skall bestå av biobränsle 
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biobränsle senast 2020. Fortsatta framsteg 
inom fordons- och bränsletekniken 
kombinerat med en fortsatt önskan att se till 
att miljö- och hälsoskyddet är optimerat 
förutsätter att bränslespecifikationerna ses 
över regelbundet på grundval av ytterligare 
studier och analyser av hur tillsatser och 
komponenter i biobränsle påverkar de 
förorenande utsläppen. Därför bör 
regelbundna rapporter utarbetas om 
möjligheten att underlätta en minskad 
användning av kol i transportbränsle.

senast 2020. Fortsatta framsteg inom 
fordons- och bränsletekniken kombinerat 
med en fortsatt önskan att se till att 
miljö- och hälsoskyddet är optimerat 
förutsätter att bränslespecifikationerna ses 
över regelbundet på grundval av ytterligare 
studier och analyser av hur tillsatser och 
komponenter i biobränsle påverkar de 
förorenande utsläppen. Därför bör 
regelbundna rapporter utarbetas om 
möjligheten att underlätta en minskad 
användning av kol i transportbränsle.

Motivering

Europaparlamentet har alltid förfäktat ett ambitiöst mål för användningen av biobränslen. 
Europeiska rådet påminde i sitt meddelande från mötet den 8–9 mars om målet att de 
bränslen som används inom transportsektorn obligatoriskt ska innehålla 10 procent 
biobränslen.

Ändringsförslag 5
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Kommissionen bör utarbeta ett 
förslag till lagstiftning som syftar till att 
garantera att användningen av
vegetabiliska råvaror i 
bränsleproduktionen inte hotar 
livsmedelssäkerheten.

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitikens främsta mål är att trygga människors 
livsmedelssäkerhet. Råvaror till vegetabiliska bränslen odlas på samma ytor som livsmedel. 
Därför bör lagstiftningen garantera att användningen av vegetabiliska bränslen inte hotar 
livsmedelssäkerheten, inbegripet i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 6
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Blandningar av etanol och bensin ger 
en icke-linjär förändring av ångtrycket i det 
bränsle som erhålls på detta sätt.
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Motivering

En god förståelse av problemen föranleder en ändring av textens struktur.

Ändringsförslag 7
SKÄL 13

(13) De närmare bestämmelserna om 
blandningar av etanol och bensin bör ses 
över på grundval av erfarenheterna från 
tillämpningen av direktiv 98/70/EG, särskilt 
när det gäller gränsvärdena för ångtryck och 
eventuella alternativ för att se till att 
etanolblandningarna inte överskrider 
godtagbara gränser för ångtryck.

(13) De närmare bestämmelserna om 
blandningar av etanol och bensin bör ses 
över på grundval av erfarenheterna från 
tillämpningen av direktiv 98/70/EG, särskilt 
när det gäller gränsvärdena för ångtryck och 
eventuella alternativ för att se till att 
etanolblandningarna inte överskrider 
godtagbara gränser för ångtryck. Ångtrycket 
i blandningar beror även på bensinens 
ursprungliga sammansättning.

Motivering

Då etanolens flyktighet är stabil för en given etanolhalt är det sammansättningen på den 
bensin som ingår i blandningen som avgör slutproduktens flyktighet.

Ändringsförslag 8
SKÄL 14

(14) Blandas etanol med bensin ökar 
bränslets ångtryck, och detta måste hållas 
nere för att begränsa luftförorenande utsläpp.

(14) Bensinblandningarnas ångtryck måste 
hållas nere för att begränsa luftförorenande 
utsläpp. Ökningen av ångtrycket i 
blandningar av bensin och etanol blir störst 
om 5 volymprocent etanol tillsätts och 
minskar sedan i blandningar med högre 
etanolhalter.

Motivering

Ökningen av ångtrycket i blandningar av bensin och etanol blir störst om 5 volymprocent 
etanol tillsätts och minskar sedan för blandningar med högre etanolhalter.

Ändringsförslag 9
SKÄL 15

(15) Blandningar av etanol och bensin ger 
en icke-linjär förändring av ångtrycket. Om 

(15) Om det skall kunna säkerställas att 
ångtrycket för bensin bestående av två 
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det skall kunna säkerställas att ångtrycket för 
bensin bestående av två lagliga 
bensin-etanolblandningar inte överskrider 
ångtrycksgränsen, måste ett högsta ångtryck 
fastställas för sådana blandningar så att det
motsvarar den faktiska ökning av ångtrycket 
som uppstår när en viss procent etanol 
blandas i bensinen.

lagliga bensin-etanolblandningar inte 
överskrider ångtrycksgränsen, måste ett 
högsta ångtryck fastställas för sådana 
blandningar vilket tar hänsyn till bensinens 
inneboende egenskaper och på så sätt 
motsvarar den faktiska ökning av ångtrycket 
som uppstår när en viss procent etanol 
blandas i bensinen.

Motivering

Då etanolens flyktighet är stabil för en given etanolhalt är det sammansättningen på den 
bensin som ingår i blandningen som avgör slutproduktens flyktighet.

Ändringsförslag 10
SKÄL 16

(16) För att främja användningen av 
bränslen med lågt kolinnehåll samtidigt som 
luftföroreningsmålen iakttas, 
rekommenderas bensinraffinaderierna att 
tillhandahålla bensin med lågt ångtryck i de 
volymer som behövs. Eftersom detta inte är 
fallet, ökas gränsen för etanolblandningars 
ångtryck så att biobränslemarknaden kan 
utvecklas.

(16) För att främja användningen av 
bränslen med lågt kolinnehåll samtidigt som 
luftföroreningsmålen iakttas, 
rekommenderas bensinraffinaderierna att 
tillhandahålla bensin med lågt ångtryck i de 
volymer som behövs. Tyvärr måste man 
konstatera att detta inte är fallet i nuläget, 
då tillgången på bensin med lågt ångtryck 
fortfarande är mycket otillräcklig.

Motivering

Man kan tyvärr dagligen konstatera att de europeiska raffinaderierna inte erbjuder 
tillräckliga mängder av bensin med lågt ångtryck till producenterna av biobränslen bestående 
av etanolblandningar. Denna situation är djupt beklaglig eftersom den hindrar utvecklingen 
av biobränslen och äventyrar de politiska mål som EU har ställt upp.

Ändringsförslag 11
SKÄL 16A (nytt)

(16a) Mot bakgrund av denna brist bör den 
högsta tillåtna ångtrycksgränsen för 
etanolblandningar höjas så att den 
nödvändiga utvecklingen av 
biobränslemarknaden kan fortsätta.
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Motivering

I syfte att ta hänsyn till de problem som biobränsleproducenterna påpekat i fråga om 
otillräcklig tillgång på bensin med lågt ångtryck och gå runt raffinaderiernas hållning 
föreslås det att ångtrycksgränsen för etanolblandningar höjs.

Ändringsförslag 12
SKÄL 16B (nytt)

(16b) Specifikationerna för bensin, diesel 
och gasoljor skulle ha setts över redan före 
den 31 december 2005. Förseningen har 
lett till att uppnåendet av EU:s politiska 
mål för minskade utsläpp av växthusgaser 
inom transportsektorn skjutits upp under 
motsvarande tid.

Motivering

Enligt direktiv 2003/30/EG skulle specifikationerna för bensin, diesel och gasoljor ses över 
senast den 31 december 2005. 

Ändringsförslag 13
SKÄL 16C (nytt)

(16c) För att inte ytterligare fördröja 
uppnåendet av målen för minskade utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn bör 
kommissionen ordna så att 
medlemsstaterna snarast får tillåta att 
etanol tillsätts direkt i bensin.

Motivering

Det är otänkbart att ytterligare öka på den försening som skett sedan december 2005. Man 
bör för att minska effekterna av detta problem bevilja undantag för de medlemsstater som, i 
syfte att uppnå EU:s mål om minskade växthusgasutsläpp, vidtar eller önskar vidta åtgärder 
som anges i detta direktiv för direkta tillsatser av etanol i bensin.

Ändringsförslag 14
SKÄL 16D (nytt)

(16d) Då de nya bränslena kan medföra 
vissa risker för en del äldre motorer är det 
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absolut nödvändigt med lämplig 
konsumentmärkning av de bränslen som 
innehåller mer biobränslen än dem som 
saluförs i dagsläget.

Motivering

Bestämmelserna i förslaget till direktiv bör ta full hänsyn till konsumentaspekterna av frågan, 
då konsumenterna är en förutsättning för att EU:s mål för minskade växthusgasutsläpp ska 
kunna uppnås. Detta gäller särskilt konsumenter som äger äldre fordon, som tillverkades utan 
beaktande av de nya bränsletyperna.

Ändringsförslag 15
SKÄL 19

(19) I samband med att det nya systemet för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att införa metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från 
vägtransportbränsle och bränsle som 
används för mobila maskiner som inte är 
avsedda för vägtransport. Eftersom det rör 
sig om åtgärder med allmän räckvidd 
avsedda att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör 
åtgärderna, liksom åtgärderna för anpassning 
av tillåtna analytiska metoder enligt 
artikel 10 i direktiv 98/70/EG, antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som fastläggs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(19) I samband med att det nya systemet för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att införa metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från 
vägtransportbränsle och bränsle som 
används för mobila maskiner som inte är 
avsedda för vägtransport. Kommissionen 
bör regelbundet underrätta 
Europaparlamentet om uppkomna 
problem, särskilt om genomförandet av 
dessa åtgärder försenas. Eftersom det rör 
sig om åtgärder med allmän räckvidd 
avsedda att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör 
åtgärderna, liksom åtgärderna för anpassning 
av tillåtna analytiska metoder enligt 
artikel 10 i direktiv 98/70/EG, antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som fastläggs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Motivering

Minskade växthusgasutsläpp, särskilt inom transportsektorn, är ett av Europaparlamentets 
främsta mål. Då parlamentet dessutom fungerar som talesman för de europeiska 
medborgarnas uppfattningar på detta område begär det att få vara delaktigt i alla etapper av 
utarbetandet av åtgärderna rörande utsläpp av växthusgaser och åtminstone informeras om 
alla eventuella förseningar i utarbetandet och genomförandet av dem.
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Ändringsförslag 16
SKÄL 21A (nytt)

(21a) Forskningen kring nya motorer som 
släpper ut mindre växthusgaser bör främjas 
på gemenskapsnivå. Den bör även göra det 
möjligt att förutsäga utvecklingen av de 
bränslen som kommer att finnas tillhanda 
under de närmaste tjugo åren.

Motivering

Även motortekniken utvecklas. Forskningen kring nya motorer som släpper ut mindre 
växthusgaser bör främjas på gemenskapsnivå. Dessutom bör man inom denna forskning 
förutsäga utvecklingen under de tjugo närmaste åren av bränslen med en högre halt av 
biobränslen, särskilt bensin som innehåller 20–30 procent etanol. Det rör sig om bränslen 
som motortillverkarna redan håller på att utveckla.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

Artikel 3, punkt 3, stycke 1 (direktiv 98/70/EG)

”3. Bränsle som följer specifikationen i 
bilaga III skall märkas på det eller de 
nationella språken med ”Bensin med lågt 
biobränsleinnehåll”.

”3. Bränsle som följer specifikationen i 
bilaga III behöver inte märkas på något 
särskilt sätt vad gäller etanol- eller 
ETBE-innehållet”.

Motivering

Man kan konstatera att dagens fordon i EU kan använda bränsle som innehåller upp till 
5 procent etanol eller 15 procent ETBE (etyltertiärbutyleter). Användning av bensin som 
innehåller mindre än 5 procent etanol eller mindre än 15 procent ETBE är idag vanligt 
förekommande i EU-medlemsstaterna. Omnämnandet av ett lågt etanol- eller ETBE-innehåll 
är därför inte av någon avgörande vikt för god konsumentinformation.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

Artikel 3, punkt 3, stycke 2 (direktiv 98/70/EG)

Bränsle som följer specifikationen i bilaga V 
skall märkas på det eller de nationella 
språken med ”Bensin med högt
biobränsleinnehåll”.

Bränsle som följer specifikationen i bilaga V 
skall märkas på det eller de nationella 
språken med ”Bensin anrikad med 
biobränsleinnehåll”.
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Motivering

Bara de nyaste fordonen kan drivas med bensin som innehåller mer än 5 procent etanol eller 
mer än 15 procent ETBE. Därför är det önskvärt att ha som främsta mål för 
konsumentinformationen att öka konsumenternas kunskaper om bensin som innehåller mer än 
5 procent etanol eller mer än 15 procent ETBE, så att man kan förhindra alla eventuella 
kompatibilitetsproblem med fordonen, och att vägleda dem mot de lämpligaste bensintyperna 
med beaktande av målen i detta direktiv.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 2, LED BA (nytt)

Artikel 3, punkt 2, led ca (nytt) (direktiv 98/70/EG)

ba) I punkt 2 ska följande led c läggas till:
”ca) Medlemsstaterna ska se till att blyfri 
bensin som innehåller minst 
70 volymprocent bioetanol senast 
den 1 januari 2012 uppfyller 
miljöspecifikationerna i bilaga VIa.”

Motivering

Särskilda miljöspecifikationer måste införas för den nya bensinen E 85 på grund av dess höga 
bioetanolinnehåll på minst 70 volymprocent.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 3a (ny) (direktiv 98/70/EG)

3a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet om den metod som ska 
användas i samband med den rapportering 
som avses i punkterna 1 och 2 i denna 
artikel samt om de nödvändiga åtgärder 
som vidtagits i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel.
Kommissionen ska även informera 
Europaparlamentet om alla eventuella 
förseningar i uppnåendet av de mål som 
fastställs i detta direktiv för minskade 
utsläpp av växthusgaser.
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Motivering

Minskningen av utsläppen av växthusgaser är absolut nödvändig och berör alla länder. EU 
bör genom de uppställda målen visa på möjligheterna att föra en politik som kräver en 
minskning av utsläppen av växthusgaser. Med tanke på hur viktig denna fråga är för miljön 
måste man senast den 1 januari 2009 också införa en mekanism för rapportering om och 
minskning av växthusgasutsläppen. Om detta inte sker bör kommissionen underrätta 
Europaparlamentet om skälen till denna försening.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, LED 12

Bilaga III (direktiv 98/70/EG)

Följande skall läggas till fotnot 5: ”Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
ångtrycket sommartid överskrida 60 kPa
enligt värdena i tabellen i bilaga VI.”

Följande skall läggas till fotnot 5: ”Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
ångtrycket överskrida den högsta tillåtna 
gränsen för den aktuella årstiden enligt 
bilaga VI.”

Motivering

Man bör underlätta tillsatsen av bioetanol i bensin under hela året.

Ändringsförslag 22
BILAGA

Bilaga V, rad 11 Syrehalt, kolumn 4 (direktiv 98/70/EG)

3,7 4,0

Motivering

Enligt den europeiska referensstandarden för blyfri bensin – standard EN 228 – ska denna 
bensintyps densitet vara mellan 720 och 775 kg/m3 vid en temperatur på 15°C. Om 
10 volymprocent etanol tillsattes en bensin med den lägre densiteten – 720 kg/m3 – skulle 
syrehalten i denna bensinblandning överskrida 3,7 viktprocent och blandningen skulle därför 
strida mot standarden. Om man fastställer den högsta tillåtna syrehalten till 4 viktprocent blir 
det möjligt att tillsätta 10 volymprocent etanol i all blyfri bensin som är i överensstämmelse 
med standarden, utan att det finns någon risk för att den efter tillsatsen kommer att strida mot 
standarden.



AD\683978SV.doc 15/17 PE 390.722v02-00

SV

Ändringsförslag 23
BILAGA

Bilaga V, fotnot 4 (direktiv 98/70/EG)

(4) För medlemsstater med arktiska 
förhållanden eller hårda vinterförhållanden 
skall det maximala ångtrycket inte överstiga 
70,0 kPa. Om bränsle innehåller etanol får 
det högsta ångtrycket sommartid överskrida 
60 kPa för den mängd som visas i tabellen i 
bilaga VI.

(4) För medlemsstater med arktiska 
förhållanden eller hårda vinterförhållanden 
skall det maximala ångtrycket inte överstiga 
70,0 kPa. Om bränsle innehåller etanol får 
det högsta ångtrycket överskrida den högsta 
tillåtna gränsen för den aktuella årstiden 
enligt tabellen i bilaga VI.

Motivering

Man bör underlätta tillsatsen av bioetanol i bensin under hela året.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, PUNKT 15A (ny)

Bilaga Via (ny) (direktiv 98/70/EG)

15a. Följande ska läggas till som bilaga VIa:

”BILAGA VIA

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR BRÄNSLE AVSETT FÖR FORDON SOM HAR 
MOTORER MED GNISTTÄNDNING

Bränsletyp E 85
Krav och analysmetoder

Gränsvärden (2)

Parameter (1) Enhet Minsta Högsta
Researchoktantal 95 -
Motoroktantal

85 -
- Högre alkoholer (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Etrar som innehåller 5 eller flera 
kolatomer per molekyl

% v/v - 5,2
Svavelhalt mg/kg - 1

Krav som beror av klimat och analysmetoder
Gränsvärden (2)

Klass A (sommar) Klass B (vinter)
Parameter (1) Enhet Minsta Högsta Minsta Högsta

- Etanol och högre alkoholer % v/v 753 86 703 80
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- 95-oktanig blyfri bensin enligt 
standarden EN 228 % v/v - 25 - 30
- Ångtryck kPa 35 60 50 90

(1)Analysmetoderna ska vara de som specificeras i EN 228:1999. Medlemsstaterna får anta de analysmetoder som specificeras i EN 
228:1999 som ersättningsstandard om det kan visas att dessa är minst lika tillförlitliga och exakta som den analysmetod de ersätter.
(2)De värden som anges i specifikationen är verkliga värden. Vid fastställandet av gränsvärden har villkoren i ISO 4259 ”Petroleum 
products — Determination and application of precision data in relation to methods of test” tillämpats, och vid fastställandet av ett 
minimivärde har en minsta skillnad på 2R över noll beaktats (R=reproducerbarhet). Resultatet från enskilda mätningar ska tolkas på 
grundval av de kriterier som anges i ISO 4259 (offentliggjord 1995).
(3)Medlemsstaterna får tillåta saluföring av E 85-bensin med ett minimiinnehåll på 65 volymprocent i enlighet med de nationella 
bestämmelser som antagits mot bakgrund av den europeiska standarden CWA 15293:2005.

Motivering

Särskilda miljöspecifikationer måste införas för den nya bensinen E 85 på grund av dess höga 
bioetanolinnehåll på minst 70 volymprocent.
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