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КРАТКА ОБОСНОВКА

The Fuel Quality Directive, dating from 1998, sets common EU specifications for petrol, 
diesel and gasoil used in road vehicles, inland waterway barges and non-road mobile 
machinery such as locomotives, earth moving machinery and tractors.

This proposal is a revision of the Fuel Quality Directive, aiming at setting new standards for 
transport fuels to further reduce air pollution, such as sulphur, particels and polyaromatic 
hydrocarbons. Furthermore, the new standards will introduce an obligation to reduce the 
contribution of road fuels to climate change. And finally, this revision could be seen as 
instrumental in achieving the EU-target of a 10% share of biofuels in overall EU transport 
gasoline and diesel consumption by 2020.

A key measure of the proposal is that, in order to encourage the development of lower-carbon 
fuels and biofuels, fuel suppliers will be obliged to reduce the greenhouse gas emissions that 
their fuels cause over their life-cycle (i.e. when they are refined, transported and used) by 1% 
per year from 2011. This will result in a 10% cut of greenhouse gas emissions by 2020, 
equalling 500 million tonnes of CO2.

Secondly, to enable a higher volume of biofuels to be used in gasoline, a new gasoline blend 
will be established, with higher permitted content of oxygen-containing additives (so-called 
oxygenates), including up to 10% ethanol. The different gasoline blends will be clearly 
marked to avoid possible risks of damage to existing vehicles, since ethanol is incompatible 
with some vehicle fuel systems.

Your draftsman welcomes this proposal. Promoting the further development of low-carbon 
fuels and other measures to reduce emissions from the fuel production chain is vital in order 
to ensure that the fuel sector will also contribute to achieving the EU's greenhouse gas 
reduction goals. Your draftsman strongly supports the concept of reducing the so-called 
"well-to-wheel" greenhouse gas emissions of fuels, which also takes into account the 
emissions due to the production of the fuel itself. This is the best way to steer the fuel industry 
in an overall sustainable direction, while allowing for the necessary flexibility. Your 
draftsman equally applauds the proposed maximum sulphur content standards for diesel, 
which will enable fuel for higher vehicle efficiency, reduce particulate matter emissions and 
make the introduction of after-treatment systems possible in the future.

Your draftsman believes that lower emissions could only be achieved through a more 
coordinated and integrated approach, which requires not only the introduction of new 
products and technologies by the fuel and automotive industries and their suppliers, but also a 
firm commitment from policy makers, infrastructure providers and drivers (by inter alia the 
introduction of CO2-based taxation, improved driver skills and behaviour, and safer 
infrastructure).

Your draftsman would like to stress that a delicate balance needs to be found between 
promoting the development of the biofuel market and avoiding possible risks of damage to 
existing vehicles and the environment. In the view of your draftsman the Commission 
proposal is in this respect unbalanced since it promotes just one source of biofuel component 
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to the detriment of others that could have less risk of non-compatibility with existing vehicles 
and the environment.

A greater use of ethanol, namely, is not only incompatible with many existing vehicle fuel 
systems, but it will also result in an increase in emissions of polluting vapours. In the 
Commission proposal a specific vapour pressure waiver is introduced for petrol containing 
ethanol. These vapours however, also known as volatile organic compounds, contribute to the 
formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with 
breathing difficulties or heart problems.

Your draftsman believes that the proposal could be strengthened by allowing also other 
alternatives (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen) 
to contribute to the development of low-carbon fuels and the reduction of greenhouse gas 
emissions from the fuel production chain. By allowing greater flexibility to use all bio 
components, Europe could benefit from their potential contribution to meeting the new EU 
targets on biofuels.

Your draftsman would further like to point out to the irreplaceable role of technical 
innovations in reducing greenhouse gases. For example, a patent invented in the Czech 
Republic could reduce greenhouse gas emissions by up to 70% if put into practice. The 
separate waste can serve as secondary raw material.

Finally, your draftsman wishes to underline the need to rationalize the entire transport system 
in the EU. The present rate of road transport is too high and that of railway transport is too 
low. It is necessary to prepare, present and discuss a comprehensive approach with regard to 
the integrated transport system for the whole EU and to include all appropriate kinds of 
transport.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 2

2) Съобщението на Комисията до Съвета 
и до Европейския парламент - Тематична 
стратегия за замърсяването на въздуха  

2) Съобщението на Комисията до Съвета 
и до Европейския парламент - Тематична 
стратегия за замърсяването на въздуха  

                                               
1 Все още непубликуван в ОВ.
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поставя цели за намаляване на емисиите 
на замърсители до 2020 г. Тези цели 
произтичат от обширен анализ на 
разходите и ползите. По-конкретно, 
целите са определени с оглед намаляване 
на нивата на емисиите на SO2 с 82 %, 
нивата на емисиите на NOx с 60 %, 
летливите органични съединения (ЛОС) с 
51 % и първични прахови частици PM2,5 
с 59 % в сравнение с нивата на емисиите 
от 2000 г. Следствията от измененията на 
Директива 98/70/ЕО относно летливите 
органични съединения от 
бензиностанциите следва да бъдат 
засегнати в бъдещото законодателство.

поставя цели за намаляване на емисиите 
на замърсители до 2020 г. Тези цели 
произтичат от обширен анализ на 
разходите и ползите. По-конкретно, 
целите са определени с оглед намаляване 
на нивата на емисиите на SO2 с 82 %, 
нивата на емисиите на NOx с 60 %, 
летливите органични съединения (ЛОС) с 
51 % и първични прахови частици PM2,5 
с 59 % в сравнение с нивата на емисиите 
от 2000 г. Следствията от измененията на 
Директива 98/70/ЕО относно летливите 
органични съединения от 
бензиностанциите следва да бъдат 
засегнати в бъдещото законодателство.
Комисията следва да представи доклад 
за напредъка преди да внесе 
предложение за бъдещо 
законодателство. 

Justification

Considering the importance of reducing greenhouse gas emissions, as well as the 
implications for fuel producers and carmakers, any change in the legislation should be based 
on a progress report that sets out the economic, environmental and social impact of each 
proposal.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

5) Общността прие допълнителни 
регламенти за ограничаване на емисиите 
на замърсители от леки/лекотоварни и 
тежкотоварни пътни превозни средства. 
Спецификацията на горивата е един от 
факторите, които влияят върху 
възможността тези пределни нива на 
емисии могат да бъдат постигнати по-
лесно.

5) Общността прие допълнителни 
регламенти за ограничаване на емисиите 
на замърсители от леки/лекотоварни и 
тежкотоварни пътни превозни средства. 
Спецификацията на горивата е един от 
факторите, които влияят върху 
възможността тези пределни нива на 
емисии могат да бъдат постигнати по-
лесно. Емисиите на замърсители 
могат да бъдат намалени и чрез 
повишаване на енергийната 
ефективност и развитие на енергийно 
ефективен обществен градски 
транспорт.
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Justification

Climate change can also be combated through greater energy efficiency and through more 
energy-efficient public transport in urban areas. 80% of the population live in urban areas, 
and urban transport is responsible for 40% of all CO2 emissions.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

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

6) Директива 2003/30/EО на Европейския 
парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за 
насърчаване потреблението на биогорива 
или други възобновяеми горива за 
транспорт има за цел да насърчи 
употребата на биогорива в Общността. 
Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. –
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Комюникето също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. Препоръчва се 
инвестирането в изследователски 
дейности, отнасящи се до второ 
поколение биогорива, тъй като следва 
да се избягва конкуренцията при 
използването на земя за отглеждане на 
култури, предназначени за изхранване 
на населението, от една страна, и 
култури, предназначени за 
производство на биогорива, от друга 
страна.

Обосновка

Biofuels are important for restricting climate change, but biofuel crops should not replace 
food crops or result in an excessive rise in the price of agri-food products.
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Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

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

заличава се

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

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

заличава се
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Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

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

заличава се

Обосновка

Increasing the maximum vapour pressure as proposed by the European Commission cannot 
be justified on environmental and health-related ground.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Технологиите на биогоривата се 
развиват. Необходими са допълнителни 
изследвания при всички възможни 
подходи, с цел преобразуване на 
биомасата в транспортно гориво. По тази 
причина е целесъобразно да се приеме 
балансиран подход относно пределните 
стойности, определени в директивата, с 
цел да се увеличи употребата на различни 
биогорива, ако това е целесъобразно. 
Биогоривата включват: метанол (метилов 
алкохол), етанол (етилов алкохол), 

21) Технологиите на биогоривата се 
развиват. Необходими са допълнителни 
изследвания при всички възможни 
подходи, с цел преобразуване на 
биомасата в транспортно гориво. По тази 
причина е целесъобразно да се приеме 
балансиран и технологично неутрален 
подход относно пределните стойности, 
определени в директивата, с цел да се 
увеличи употребата на различни 
биогорива, ако това е целесъобразно. 
Биогоривата включват: метанол (метилов 
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алкохоли с по-голям пореден номер в 
хомоложния ред, етери и други 
кислородосъдържащи съединения 
(оксигенати).

алкохол), етанол (етилов алкохол), 
алкохоли с по-голям пореден номер в 
хомоложния ред, етери и други 
кислородосъдържащи съединения 
(оксигенати).

Обосновка

In view of the continual evolution in biofuel technology as well as the importance of biofuels 
in reducing greenhouse gas emissions, the principle of technology neutrality is vital in order 
to ensure freedom of competition.

Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, БУКВА В)

Член 3, параграф 3 (Директива 98/70/ЕО)

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

3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с „Бензин”.

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

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение III, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с „Смесен бензин с ниско съдържание 
на неизкопаеми компоненти”.

Обосновка

The name biofuel is misleading to consumers. In any case a nomination of "High biofuel 
petrol' should be reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of 
biocomponents. Petrol containing 0% to 5% non-fossil components should therefore be called 
'petrol' and petrol containing between 5% and 10% non-fossil components should be called 
"low non-fossil blend petrol".

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 б (Директива 98/70/ЕО)

Член 7б заличава се
Етанол, добавен в бензина

Мерките, свързани с подробностите 
относно добавянето на етанол в 
бензина и, в частност, с налягането на 
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парите, посочени в Приложение VI, и 
възможни техни алтернативи и 
разработени да изменят 
несъществените елементи на тази 
директива, inter alia, като я допълнят, 
се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 11, 
параграф 2."

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б а (нов) (Директива 98/70/ЕО)

Член 7ба
Критерии за устойчивост на 
биокомпонентите в горивата

1. Единствено биокомпоненти, които 
отговарят на критериите за 
устойчивост и за които е доказано, че 
намаляват емисиите на парникови 
газове в рамките на цял жизнен цикъл, 
се счита, че допринасят за целта, 
посочена в член 7а.
2. Критериите за устойчивост се 
приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 11, 
параграф 2.

Justification

The Environment Directorate of the Commission must be mandated to make a proposal on 
mandatory sustainability criteria for biocomponents in fuels which should be adopted under 
regulatory procedure with scrutiny. The EP main committee report should suggest more 
detailed criteria to be set already in the Directive.
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Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 8 а (Директива 98/70/ЕО)

Член 8a Член 8a
Метални добавки Метални добавки

Комисията следва да продължи да 
развива подходяща методика за 
изпитване във връзка с употребата на 
метални добавки в горивата.

Предвид работата, осъществена от 
Съвместния изследователски център и 
въз основа на съществуващите данни 
Комисията следва да продължи да 
развива подходяща методика за 
изпитване във връзка с употребата на 
метални добавки в горивата и, като 
използва такава методика, да прецени 
дали да предложи ограничения за онези, 
за които се счита, че нарушават 
ефективното действие на 
технологиите за намаляване на 
замърсяването.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, точка в) (Директива 98/70/ЕО)

в) пределните стойности за 
налягането на парите за смеси на 
бензина с етанол;

заличава се

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7 А (нова)

Член 9а (нов) (Директива 98/70/ЕО)
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7а) Добавя се следният член 9а:
„Член 9а

С цел да допринесе за целите на 
Европейския съюз за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
установяване на механизъм за 
докладване и наблюдение по отношение 
на емисиите на парникови газове в 
рамките на цял жизнен цикъл на 
горивата за пътен транспорт, 
Комисията не по-късно от 31 декември 
2010 г.:

1. Изготвя доклад за Парламента и 
Съвета относно възможните 
механизми за намаляване на емисиите. 
По-конкретно, Комисията взема 
предвид следното: 

а) да разработи подходяща методика за 
оценка на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл на 
горивата за пътен транспорт;

б) да изясни отношението между всеки 
механизъм за намаляване на емисиите 
и Схемата на ЕС за търговия с квоти 
за емисии и ангажиментите на 
държавите-членки по протокола от 
Киото; 

в) да преразгледа осъществимостта и 
графика, определен за изпълнение на 
специфичните цели за постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове; 

г) да оцени влиянието, което тези цели 
оказват върху бизнеса, икономиката и 
обществото.

2. Въз основа на този доклад 
Комисията може да представи 
предложения на Парламента и Съвета 
за изменение на настоящата 
директива в съответствие с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО 
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и последващото специфично 
законодателство.”

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU. The 
Commission should only propose to review the Directive once it has conducted all the 
necessary pre-conditions listed above.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение ІІІ, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

Приложение III се изменя, както 
следва:

заличава се

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

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13, БУКВА А)

Приложение ІV (Директива 98/70/ЕО)

а) в реда за „Полициклични ароматни 
въглеводороди”, елементът в колонката 
„Максимално” се заменя с „8”.

а) в реда за „Полициклични ароматни 
въглеводороди”, елементът в колонката 
„Максимално” се заменя с „6”.
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Обосновка

Lowering the maximum limit aligns it with the present market reality. Almost all European 
market fuels have already a PAH content in the range 1% to 6%.

Изменение 16
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, заглавие (Директива 98/70/ЕО)

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА 
ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СЕ 
ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 
ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С 
ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА 
ГОРИВАТА НА ПАЗАРА 
СЪДЪРЖАЩИ МИНИМАЛНО 
КОЛИЧЕСТВО ОТ 5% v/v 
БИОКОМПОНЕНТИ, КОИТО СЕ 
ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 
ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С 
ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Обосновка

The proposed changes require Low Biofuel Petrol to contain a minimum of 5% v/v 
biocomponents while allowing the distributor to choose the components. The maximal values 
of the individual biocomponents are already contained in the table. Minimal individual values 
are not required as the minimal total is specified at 5%.

Изменение 17
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, редове 19 а - 19 д (нови) (Директива 98/70/ЕО)

Изменения, внесени от Парламента

Биокомпоненти % v/v 5
---Биоетанол (може да са необходими 
стабилизатори)

% v/v 10

---Биоалкохоли с 3 въглеродни атома във 
всяка молекула

% v/v 7

---Биоалкохоли с 4 или повече 
въглеродни атома във всяка молекула

% v/v 10

---Биоетери с 5 или повече въглеродни 
атома във всяка молекула

% v/v 22

Обосновка

The proposed changes require Low Biofuel Petrol to contain a minimum of 5% v/v 
biocomponents while allowing the distributor to choose the components. The maximal values 
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of the individual biocomponents are already contained in the table. Minimal individual values 
are not required as the minimal total is specified at 5%. Within the proposed boundaries it is 
possible to achieve an equivalent of 10% biofuel (ethanol) content.

Изменение18
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

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

4) За държави-членки с арктически или
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите не трябва да 
надвишава 70,0 kPa.

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 19
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VІ (Директива 98/70/ЕО)

Това приложение се заличава

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel 
component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with 
many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting 
vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause 
premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to 
allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, 
renewable biomethane, natural gas or hydrogen).
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