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KORT BEGRUNDELSE

Brændstofkvalitetsdirektivet fra 1998 omfatter fælles EU-specifikationer for benzin, diesel og 
gasolie til brug for vejkøretøjer, pramme på indre vandveje og ikke-vejgående mobile 
maskiner såsom lokomotiver, gravemaskiner og traktorer.

Det foreliggende forslag er en revision af brændstofkvalitetsdirektivet med det formål at 
fastlægge nye standarder for brændstof til transport til yderligere nedsættelse af 
luftforureningen med svovl, partikler og polyaromatiske kulbrinter. Med de nye standarder 
indføres desuden en forpligtelse til at mindske vejtransportbrændstoffernes bidrag til 
klimaændringerne. Forslaget udgør desuden et vigtigt redskab til at imødekomme EU's 
målsætning om, at biobrændstoffer skal udgøre 10 % af det samlede EU-forbrug af benzin og 
diesel inden for transportsektoren senest i 2020. 

Som en vigtig del af forslaget stilles der med henblik på at fremme udviklingen af 
brændstoffer og biobrændstoffer med lavere kulbrinteindhold krav om, at 
brændstofleverandørerne fra 2011 skal reducere brændstoffernes vugge-til-grav-emissioner 
(dvs. raffinering, transport og forbrug) af drivhusgasser med 1 % om året. Dette fører til en 
nedskæring med 10 % af drivhusgasemissionerne i 2020, svarende til 500 mio ton CO2. 

For at øge indholdet af biobrændstoffer i benzinen indføres en ny benzinblanding med et 
højere tilladt indhold af oxygenholdige tilsætningsstoffer (såkaldte oxygenater), herunder op 
til 10 % ethanol. Angivelsen af de forskellige benzinblandinger vil blive klart markeret for at 
undgå skader på eksisterende køretøjer, da bilernes brændstofsystemer ikke altid er forenelige 
med brugen af ethanol. 

Ordføreren kan tilslutte sig direktivforslaget. Det er nødvendigt at fremme en videreudvikling 
af brændstoffer med lavt kulbrinteindhold og andre foranstaltninger til reduktion af 
emissionerne fra brændstofproduktionskæden for at sikre, at også brændstofsektoren bidrager 
til indfrielsen af EU-målsætningen om at nedbringe drivhusgasemissionerne. Ordføreren går 
stærkt ind for konceptet om at nedbringe de såkaldte well-to-wheel-drivhusgasemissioner fra 
brændstofferne, hvorved der også tages hensyn til de emissioner, som skyldes selve 
produktionen af brændstofferne. På denne måde styres brændstofindustrien i en generelt mere 
holdbar retning, uden at den nødvendige fleksibilitet derved går tabt. Ordføreren giver 
ligeledes sin fulde tilslutning til de foreslåede maksimale grænser for svovlindholdet i diesel, 
som vil kunne øge køretøjernes brændstofseffektivitet, nedbringe partikelemissionerne og 
gøre det muligt at indføre efterbehandlingssystemer engang i fremtiden. 

Det er ordførerens overbevisning, at det kun vil være muligt at nedbringe emissionerne 
gennem en mere samordnet og integreret indsats, som ikke alene kræver, at brændstof- og 
bilindustrien samt disses underleverandører indfører nye produkter og teknologier, men også 
at politikere, leverandører af infrastruktur samt bilister klart forpligter sig hertil (f.eks. 
gennem indførelsen af CO2-baseret beskatning, bedre kørefærdigheder og adfærd samt en 
sikrere infrastruktur). 

Ordføreren vil gerne understrege vigtigheden af at finde den rette balance mellem behovet for 
at fremme udviklingen af markedet for biobrændstoffer og nødvendigheden af at undgå 
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eventuelle skader på den eksisterende bilpark og miljøet. På dette punkt finder ordføreren, at 
Kommissionens forslag ikke er ordentligt afbalanceret, da det kun fremmer en enkelt 
biobrændstofkomponent på bekostning af andre, som kunne være mere forenelige med 
eksisterende køretøjer og miljøet.

Et større indhold af ethanol er nemlig ikke alene uforeneligt med mange af de eksisterende 
køretøjers brændstofsystemer, men vil også føre til større emissioner af forurenende dampe. I 
Kommissionens forslag indføres en særlig tilladt damptryksafvigelse for benzin med indhold 
af ethanol. Disse dampe, der også kendes som flygtige organiske komponenter, bidrager 
imidlertid til dannelsen af ozonforurening ved jordoverfladen og kan føre til for tidlig død hos 
personer med åndedræts- eller hjerteproblemer.

Ordføreren mener at kunne styrke forslaget ved at tillade brugen af også andre alternativer 
(som f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas eller brint) til fremme af 
udviklingen af brændstoffer med lavt kulbrinteindhold og nedbringelsen af 
drivhusgasemissioner fra brændstofproduktionskæden. En større fleksibilitet til at bruge 
samtlige biokomponenter vil kunne støtte de europæiske bestræbelser på at leve op til de nye 
EU-mål for biobrændstoffer.

Ordføreren vil gerne pege på den vigtige rolle, som tekniske innovationer spiller for 
nedbringelsen af drivhusgasemissionerne. F.eks. vil et tjekkisk udviklet patent kunne sænke 
drivhusgasemissionerne med 70 %, hvis det blev gennemført i praksis. Det særlige affald vil 
kunne bruges som sekundært råstof.

Til slut ønsker ordføreren at understrege behovet for at rationalisere hele transportsystemet 
inden for EU. Det nuværende vejtransportniveau er for højt og det tilsvarende for 
jernbanetransport for lavt. Der er behov for at udarbejde, fremlægge og diskutere en 
overordnet plan for et integreret transportsystem for hele EU med inddragelse af samtlige 
hensigtsmæssige transportformer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Kommissionens meddelelse til Rådet og 
Europa-Parlamentet med en temastrategi for 

(2) Kommissionens meddelelse til Rådet og 
Europa-Parlamentet med en temastrategi for 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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luftforurening indeholder målsætninger for 
nedbringelse af emissionerne af forurenende 
stoffer frem til 2020. De er fastsat ud fra en 
nøje analyse af omkostninger og udbytte. 
Målsætningerne består bl.a. i, at SO2-
emissionerne skal falde med 82 %, NOx-
emissionerne med 60 %, flygtige organiske 
forbindelser (VOC) med 51 % og primære 
PM2.5 med 59 % i forhold til emissionerne i 
2000. Følgerne af ændringerne af direktiv 
98/70/EF for VOC-emissionerne fra 
tankstationer bør tages op i forbindelse med 
kommende lovgivning.

luftforurening indeholder målsætninger for 
nedbringelse af emissionerne af forurenende 
stoffer frem til 2020. De er fastsat ud fra en 
nøje analyse af omkostninger og udbytte. 
Målsætningerne består bl.a. i, at SO2-
emissionerne skal falde med 82 %, NOx-
emissionerne med 60 %, flygtige organiske 
forbindelser (VOC) med 51 % og primære 
PM2.5 med 59 % i forhold til emissionerne i 
2000. Følgerne af ændringerne af direktiv 
98/70/EF for VOC-emissionerne fra 
tankstationer bør tages op i forbindelse med 
kommende lovgivning. Kommissionen 
fremlægger en statusrapport, før den 
fremsætter forslag til sådan kommende
lovgivning.

Begrundelse

I betragtning af vigtigheden af at reducere emissionerne af drivhusgasser såvel som 
konsekvenserne for brændstofproducenter og bilfabrikanter bør enhver ændring af 
lovgivningen være baseret på en statusrapport, hvori der redegøres for de enkelte forslags 
økonomiske, miljømæssige og sociale indvirkning.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5) Fællesskabet har vedtaget bestemmelser, 
der begrænser emissionen af forurenende 
stoffer fra små og store køretøjer. 
Brændstoffets specifikationer er en af de 
faktorer, der har betydning for, hvor let det 
er at opfylde emissionskravene.

(5) Fællesskabet har vedtaget bestemmelser, 
der begrænser emissionen af forurenende 
stoffer fra små og store køretøjer. 
Brændstoffets specifikationer er en af de 
faktorer, der har betydning for, hvor let det 
er at opfylde emissionskravene. Emissioner 
af forurenende stoffer kan desuden 
begrænses gennem øget energieffektivitet 
og udvikling af en energieffektiv offentlig 
transport i byerne.

Begrundelse

Klimaændringer kan også bekæmpes gennem øget energieffektivitet og gennem en mere 
energieffektiv offentlig transport i byområder. 80 % af befolkningen bor i byområder, og 
bytransport tegner sig for 40 % af alle CO2-emissioner.

Ændringsforslag 3
Betragtning 6

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af 
anvendelsen af biobrændstoffer og andre 
fornyelige brændstoffer til transport har til 
formål at fremme anvendelsen af 
biobrændstoffer i Fællesskabet. 
Fællesskabets strategi for biobrændstoffer er 
yderligere udbygget i Kommissionens 
meddelelse fra 2006 "En EU-strategi for 
biobrændstoffer". Af meddelelsen fremgår 
det, at der er et ønske om at fortsætte 
udviklingen af biobrændstoffer og den 
tilhørende teknologi, men det bliver også 
gjort klart, at væksten i biobrændstoffer ikke 
må føre til yderligere miljøskader, og der er 
lagt vægt på behovet for yderligere 
reduktion af emissionerne af drivhusgasser. I 
meddelelsen erkendes det også, at der er 
behov for at stimulere yderligere udvikling 
af biobrændstofteknologi.

2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af 
anvendelsen af biobrændstoffer og andre 
fornyelige brændstoffer til transport har til 
formål at fremme anvendelsen af 
biobrændstoffer i Fællesskabet. 
Fællesskabets strategi for biobrændstoffer er 
yderligere udbygget i Kommissionens 
meddelelse fra 2006 "En EU-strategi for 
biobrændstoffer". Af meddelelsen fremgår 
det, at der er et ønske om at fortsætte 
udviklingen af biobrændstoffer og den 
tilhørende teknologi, men det bliver også 
gjort klart, at væksten i biobrændstoffer ikke 
må føre til yderligere miljøskader, og der er 
lagt vægt på behovet for yderligere
reduktion af emissionerne af drivhusgasser. I 
meddelelsen erkendes det også, at der er 
behov for at stimulere yderligere udvikling 
af biobrændstofteknologi. Det ville være 
hensigtsmæssigt at investere i 
forskningsaktiviteter vedrørende anden 
generation af biobrændstoffer, eftersom 
konkurrence om anvendelsen af 
landbrugsjord til dyrkning af 
fødevareafgrøder eller af afgrøder til 
biobrændstoffer bør undgås.

Begrundelse

Biobrændstoffer spiller en vigtig rolle i forbindelse med bekæmpelsen af klimaændringer, men 
biobrændselsafgrøder bør ikke erstatte fødevareafgrøder eller føre til alt for store 
prisstigninger på landbrugsfødevarer.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 13

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

udgår

Begrundelse
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Der er ikke balance i Kommissionens forslag, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent (ethanol) på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt 
med mange af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i 
emissionerne af forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved 
jordoverfladen, og kan føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller 
hjerteproblemer. Det er vigtigt at tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre 
biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas eller brint.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 15

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

udgår

Begrundelse

Kommissionens forslag er ikke afbalanceret, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt med mange 
af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i emissionerne af 
forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved jordoverfladen, og kan 
føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller hjerteproblemer. Det er vigtigt at 
tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-
TAEE, bæredygtig biometan, naturgas og brint). 

Ændringsforslag 6
Betragtning 16

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

udgår
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for biobrændstoffer får mulighed for at 
udvikle sig.

Begrundelse

Kommissionens forslag om at sætte damptrykgrænsen op kan ikke begrundes ud fra hensynet 
til miljøet og sundheden. 

Ændringsforslag 7
Betragtning 21

(21) Biobrændstofteknologien er under 
udvikling. Der er behov for forskning i alle 
de mulige måder, hvorpå biomasse kan 
omdannes til brændstof til transportsektoren. 
Derfor bør direktivets grænseværdier 
fastsættes med en vis forsigtighed, således at 
der kan anvendes flere forskellige 
biobrændstoffer, hvis det er 
hensigtsmæssigt. Det drejer sig bl.a. om 
methanol, ethanol, højere alkoholer, ethere 
og andre oxygenater.

(21) Biobrændstofteknologien er under 
udvikling. Der er behov for forskning i alle 
de mulige måder, hvorpå biomasse kan 
omdannes til brændstof til transportsektoren. 
Derfor bør direktivets grænseværdier 
fastsættes med en vis forsigtighed og 
teknologineutralt, således at der kan 
anvendes flere forskellige biobrændstoffer, 
hvis det er hensigtsmæssigt. Det drejer sig 
bl.a. om methanol, ethanol, højere alkoholer, 
ethere og andre oxygenater.

Begrundelse

I lyset af den stadige udvikling af biobrændstofteknologien såvel som biobrændstoffernes 
betydning for reduktionen af drivhusgasemissionerne er princippet om teknologisk neutralitet 
af afgørende betydning for den frie konkurrence.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA C

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

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

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

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

Brændstof, der opfylder specifikationerne i 
bilag V, skal på landets sprog mærkes med 
"Benzinblanding med lavt indhold af ikke-
fossile komponenter".

Begrundelse

Betegnelsen biobrændstoffer er vildledende for forbrugerne. Under alle omstændigheder bør 
betegnelsen "Benzin med højt indhold af biobrændstoffer" reserveres til benzin med en 
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virkelig høj procentdel af biokomponenter. Benzin med mellem 0 og 5 % ikke-fossile 
komponenter bør derfor betegnes "Benzin" og benzin med mellem 5 % og 10 % ikke-fossile 
komponenter bør betegnes "Benzinblanding med lavt indhold af ikke-fossile komponenter".

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 b (direktiv 98/70/EF)

Artikel 7b udgår
Iblanding af ethanol i benzin
Foranstaltninger, der vedrører detaljer om 
iblanding af ethanol i benzin, især 
damptrykket som fastsat i bilag VI, og 
eventuelle alternativer, og som er udformet 
til bl.a. at supplere ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter 
proceduren i artikel 11, stk. 2."

Begrundelse

Der er ikke balance i Kommissionens forslag, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent (ethanol) på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt 
med mange af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i 
emissionerne af forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved 
jordoverfladen, og kan føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller 
hjerteproblemer. Det er vigtigt at tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre 
biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas og brint). 

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 b a (ny) (direktiv 98/70/EF)

Artikel 7ba
Bæredygtighedskriterier for 

biobrændstoffer
1. Kun de biobrændstoffer, der opfylder 
kriterierne for bæredygtighed, og som 
beviseligt reducerer 
drivhusgasemissionerne på vugge-til-grav-
basis, skal anses for at bidrage til målet i 
artikel 7a.
2. Bæredygtighedskriterierne vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
11, stk. 2.
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Begrundelse

Kommissionens GD Miljø skal bemyndiges til at stille forslag om obligatoriske 
bæredygtighedskriterier for biokomponenter i brændstoffer, der skal vedtages i 
overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol. Parlamentets korresponderende 
udvalg bør i sin betænkning foreslå mere detaljerede kriterier, der allerede skal fastlægges i 
direktivet.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 8 a (direktiv 98/70/EF)

Artikel 8a Artikel 8a

Metalbaserede additiver Metalbaserede additiver
Kommissionen fortsætter med at udvikle en 
egnet prøvningsmetode vedrørende brug af 
metalbaserede additiver i brændstof.

Kommissionen fortsætter i tilslutning til Det 
Fælles Forskningscenters eksisterende 
arbejde og under anvendelse af 
eksisterende data med at udvikle en egnet 
prøvningsmetode vedrørende brug af 
metalbaserede additiver i brændstof og 
vurderer under anvendelse af denne 
prøvningsmetode, om der skal foreslås 
restriktioner for additiver, der anses for at 
forringe den effektive virkning af 
teknologier til bekæmpelse af forurening.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 9, litra c (direktiv 98/70/EF)

c) grænseværdier for damptrykket af 
benzin med iblandet ethanol

udgår

Begrundelse

Der er ikke balance i Kommissionens forslag, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent (ethanol) på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt 
med mange af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i 
emissionerne af forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved 
jordoverfladen, og kan føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller 
hjerteproblemer. Det er vigtigt at tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre 
biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas og brint). 

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 7 A (nyt)

Artikel 9 a (ny) (direktiv 98/70/EF)
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(7a) Følgende artikel 9a indsættes:
Artikel 9a

For at bidrage til EU's målsætninger om 
reduktion af drivhusgasemissioner og til 
indførelsen af en mekanisme til 
indberetning og overvågning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport, skal Kommissionen senest den 
31. december 2010:
1. Udarbejde en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om mulige 
emissionsbegrænsende mekanismer. 
Kommissionen skal især:
(a) udvikle en passende metodik til 
vurdering af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport;
(b) redegøre nærmere for sammenhængen 
mellem sådanne mekanismer og EU's 
emissionshandelsordning og 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 
Kyoto-protokollen;
(c) undersøge gennemførligheden af og 
tidsplanen for opfyldelsen af specifikke mål 
for en gradvis reduktion af 
drivhusgasemissionerne;
(d) vurdere den erhvervsmæssige, 
økonomiske og sociale indvirkning af disse 
mål.
2. På grundlag af denne rapport kan 
Kommissionen forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til ændring af 
dette direktiv i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF og 
efterfølgende relevant lovgivning.

Begrundelse

Selv om det er ønskeligt at indføre en mekanisme til indberetning og overvågning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra brændstoffer, der benyttes inden for vejtransport, skal 
der først udvikles en harmoniseret og konkret metodik til en effektiv beregning af disse 
emissioner. Det er for tidligt at fastsætte et emissionsmål for drivhusgasser på 10 % allerede 
nu, da dette har direkte indvirkning på mængden og bæredygtigheden af de biobrændstoffer, 
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der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Kommissionen bør først gennemgå direktivet, 
når den har opfyldt alle ovennævnte forudsætninger.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 12

Bilag III, fodnote 5 (direktiv 98/70/EF)

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

Begrundelse

Der er ikke blanace i Kommissionens forslag, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent (ethanol) på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt 
med mange af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i 
emissionerne af forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved 
jordoverfladen, og kan føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller 
hjerteproblemer. Det er vigtigt at tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre 
biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas og brint). 

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 13, LITRA A

Bilag IV (direktiv 98/70/EF)

(a) Ud for "Polycykliske aromatiske 
kulbrinter" ændres tallet i "Maksimum"-
kolonnen til "8".

(a) Ud for "Polycykliske aromatiske 
kulbrinter" ændres tallet i "Maksimum"-
kolonnen til "6".

Begrundelse

En sænkning af maksimumsgrænsen bringer grænsen i overensstemmelse med den aktuelle 
markedssituation. Næsten alle brændstoffer på det europæiske markedet har allerede et PAH-
indhold på mellem 1 og 6 %.

Ændringsforslag 16
BILAG

Bilag V, titel (direktiv 98/70/EF)

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

MILJØSPECIFIKATIONER FOR 
BRÆNDSTOFFER MED ET 
BIOKOMPONENTINDHOLD PÅ 
MINDST 5 % v/v TIL BRUG I 
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KØRETØJER MED MOTOR MED 
STYRET TÆNDING

Or. en

Begrundelse

Ifølge de foreslåede ændringer skal benzin med lavt indhold af biobrændstoffer have et 
biokomponentindhold på mindst 5 % v/v, og distributøren har mulighed for at vælge 
komponenterne. Maksimumsværdierne for de enkelte biokomponenter er allerede angivet i 
tabellen. Det er ikke nødvendigt at fastsætte individuelle minimumsværdier, da den samlede 
minimumsværdi er fastsat til 5 %.

Ændringsforslag 17
BILAG

Bilag V, række 19-19 e (nye) (direktiv 98/70/EF)

ÆNDRINGSFORSLAG

Biokomponenter % v/v 5
---Bioethanol, stabilisatorer kan være tilsat % v/v 10

---Bioalkoholer med 3 kulstofatomer pr. 
molekyle

% v/v 7

---Bioalkoholer med 4 kulstofatomer pr. 
molekyle og derover

% v/v 10

---Bioethere med 5 kulstofatomer pr. 
molekyle og derover

% v/v 22

Begrundelse

Ifølge de foreslåede ændringer skal benzin med lavt indhold af biobrændstoffer have et 
biokomponentindhold på mindst 5 %v/v, og distributøren har mulighed for at vælge 
komponenterne. Maksimumsværdierne for de enkelte biokomponenter er allerede angivet i 
tabellen. Det er ikke nødvendigt at fastsætte individuelle minimumsværdier, da den samlede 
minimumsværdi er fastsat til 5 %. Det er muligt at nå op på et niveau svarende til et 
biobrændstofindhold (ethanol) på 10 % med de foreslåede grænseværdier.

Ændringsforslag 18
BILAG

Bilag V, fodnote 4 (direktiv 98/70/EF)

(4) I medlemsstater med arktiske eller 
strenge klimaforhold må damptrykket ikke 
være større end 70,0 kPa. For brændstoffer, 

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

Begrundelse

Der er ikke balance i Kommissionens forslag, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent (ethanol) på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt 
med mange af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i 
emissionerne af forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved 
jordoverfladen, og kan føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller 
hjerteproblemer. Det er vigtigt at tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre 
biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas og brint). 

Ændringsforslag 19
BILAG

Bilag VI (direktiv 98/70/EF)

Dette bilag udgår

Begrundelse

Der er ikke balance i Kommissionens forslag, da det kun fremmer en enkelt 
brændstofkomponent (ethanol) på bekostning af andre. Øget brug af ethanol er uforeneligt 
med mange af de eksisterende køretøjers brændstofsystemer og vil føre til en stigning i 
emissionerne af forurenende dampe, som bidrager til dannelsen af ozonforurening ved 
jordoverfladen, og kan føre til for tidlig død hos personer med åndedræts- eller 
hjerteproblemer. Det er vigtigt at tillade større fleksibilitet ved også at bruge andre 
biokomponenter (f.eks. bio-ETBE, bio-TAEE, bæredygtig biometan, naturgas og brint). 
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