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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Textul propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European – O strategie tematică 
privind poluarea aerului a stabilit obiective 

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European – O strategie tematică 
privind poluarea aerului a stabilit obiective 

                                               
1 Nepublicat încă în JO
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de reducere a emisiilor poluante până în anul 
2020. Aceste obiective au rezultat în urma 
unei analize amănunţite a costurilor şi 
beneficiilor. Au fost stabilite, mai ales, 
obiective de reducere a emisiilor de SO2 cu 
82%, a emisiilor de NOx cu 60%, a emisiilor 
de compuşi organici volatili (COV) cu 51% 
şi a PM2,5 cu 59% în raport cu emisiile 
înregistrate în anul 2000. Consecinţele 
modificărilor aduse Directivei 98/70/CE 
asupra emisiilor de COV ale staţiilor de 
benzină ar trebui luate în considerare în 
dispoziţiile legislative viitoare.

de reducere a emisiilor poluante până în anul 
2020. Aceste obiective au rezultat în urma 
unei analize amănunţite a costurilor şi 
beneficiilor. Au fost stabilite, mai ales, 
obiective de reducere a emisiilor de SO2 cu 
82%, a emisiilor de NOx cu 60%, a emisiilor 
de compuşi organici volatili (COV) cu 51% 
şi a PM2,5 cu 59% în raport cu emisiile 
înregistrate în anul 2000. Consecinţele 
modificărilor aduse Directivei 98/70/CE 
asupra emisiilor de COV ale staţiilor de 
benzină ar trebui luate în considerare în 
dispoziţiile legislative viitoare. Comisia ar 
trebui să prezinte un raport cu privire la 
progresele înregistrate înainte de a 
prezenta o propunere pentru o astfel de 
legislaţie viitoare. 

Justificare

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.

Amendamentul 2
Considerentul 5

(5) Comunitatea a adoptat reglementări care 
limitează emisiile poluante generate de 
vehiculele utilitare uşoare şi grele pentru 
transportul rutier. Specificaţiile referitoare la 
carburanţi reprezintă unul dintre factorii care 
pot facilita respectarea limitelor stabilite 
pentru aceste emisii.

(5) Comunitatea a adoptat reglementări care 
limitează emisiile poluante generate de 
vehiculele utilitare uşoare şi grele pentru 
transportul rutier. Specificaţiile referitoare la 
carburanţi reprezintă unul dintre factorii care 
pot facilita respectarea limitelor stabilite 
pentru aceste emisii. Emisiile poluante pot 
fi reduse şi prin creşterea eficienţei 
energetice şi dezvoltarea unui transport 
public urban eficient din punct de vedere 
energetic.
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Justificare
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.

Amendamentul 3
Considerentul 6

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 
promovare a utilizării biocombustibililor şi a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport  are drept obiectiv promovarea 
utilizării biocarburanţilor în cadrul 
Comunităţii. Strategia comunitară privind 
biocarburanţii a fost detaliată în 
Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată 
„O strategie a UE privind biocarburanţii” . 
Comunicarea precizează în mod clar că, deşi 
există dorinţa de a dezvolta în continuare 
biocarburanţii şi tehnologia aferentă 
acestora, această dezvoltare nu trebuie să 
ducă la creşterea efectului negativ asupra 
mediului şi subliniază necesitatea de a 
reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect 
de seră. De asemenea, Comunicarea 
recunoaşte necesitatea de a încuraja 
dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor. 

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 
promovare a utilizării biocombustibililor şi a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport  are drept obiectiv promovarea 
utilizării biocarburanţilor în cadrul 
Comunităţii. Strategia comunitară privind 
biocarburanţii a fost detaliată în 
Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată 
„O strategie a UE privind biocarburanţii” . 
Comunicarea precizează în mod clar că, deşi 
există dorinţa de a dezvolta în continuare 
biocarburanţii şi tehnologia aferentă 
acestora, această dezvoltare nu trebuie să 
ducă la creşterea efectului negativ asupra 
mediului şi subliniază necesitatea de a 
reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect 
de seră. De asemenea, Comunicarea 
recunoaşte necesitatea de a încuraja 
dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor. 
Se recomandă realizarea de investiţii în 
activităţile de cercetare în ceea ce priveşte a 
doua generaţie de biocarburanţi, întrucât 
ar trebui evitată concurenţa privind
utilizarea pământului pentru culturile 
destinate hranei populaţiei, pe de o parte, şi 
culturile dedicate biocarburanţilor, pe de 
altă parte.

Justificare

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.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 13
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(13) Este necesar ca detaliile privind 
amestecul de etanol în benzină, în special 
limitele presiunii vaporilor şi variantele 
posibile pentru ca amestecurile de etanol să 
nu depăşească limitele permise ale 
presiunii vaporilor, să fie revizuite pe baza 
experienţei dobândite prin aplicarea 
Directivei 98/70/CE.

eliminat

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).

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 15

(15) Amestecul de etanol în benzină 
modifică în mod neuniform presiunea 
vaporilor amestecului de carburant obţinut. 
Pentru ca presiunea vaporilor benzinei 
care rezultă din combinarea a două 
amestecuri autorizate de benzină şi etanol 
să se menţină sub limita autorizată, este 
necesar să se definească depăşirea 
autorizată a presiunii vaporilor pentru 
astfel de amestecuri, astfel ca aceasta să 
corespundă creşterii efective a presiunii 
vaporilor care rezultă în urma adăugării 
unui procent dat de etanol în benzină.

eliminat

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).
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Amendamentul 6
Considerentul 16

(16) Pentru a încuraja utilizarea 
carburanţilor cu conţinut scăzut de carbon, 
respectând în acelaşi timp obiectivele 
referitoare la poluarea atmosferică, ar 
trebui ca rafinăriile să pună la dispoziţie 
benzină cu o presiune scăzută a vaporilor, 
în cantităţi suficiente. Dat fiind că pentru 
moment lucrurile nu stau astfel, se măreşte 
limita presiunii vaporilor pentru 
amestecurile cu etanol pentru a permite 
dezvoltarea pieţei biocarburanţilor.

eliminat

Justificare

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

Amendamentul 7
Considerentul 21

(21) Tehnologia biocarburanţilor se află într-
o evoluţie continuă. Sunt necesare cercetări 
suplimentare privind toate metodele posibile 
de convertire a biomasei în carburant 
destinat utilizării în transport. Prin urmare, 
este necesar să se adopte o abordare 
echilibrată în privinţa limitelor stabilite în 
directivă pentru a creşte, dacă este cazul, 
utilizarea diverşilor biocarburanţi, cum ar fi: 
metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri şi 
alţi compuşi oxigenaţi.

(21) Tehnologia biocarburanţilor se află într-
o evoluţie continuă. Sunt necesare cercetări 
suplimentare privind toate metodele posibile 
de convertire a biomasei în carburant 
destinat utilizării în transport. Prin urmare, 
este necesar să se adopte o abordare 
echilibrată si neutră din punct de vedere
tehnologic în privinţa limitelor stabilite în 
directivă pentru a creşte, dacă este cazul, 
utilizarea diverşilor biocarburanţi, cum ar fi: 
metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri şi 
alţi compuşi oxigenaţi.

Justificare

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.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) (Directiva 98/70/EC)
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(3) Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă 
menţiunea „Benzină cu conţinut scăzut de 
biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

(3) Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă 
menţiunea „Benzină”, în limba sau limbile 
naţionale.

Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa V poartă 
menţiunea „Benzină cu conţinut ridicat de 
biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă 
menţiunea „Amestec de benzină cu conţinut 
scăzut de componente nefosile”, în limba 
sau limbile naţionale.

Justificare

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".

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7b (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7b eliminat
Amestecul de etanol în benzină

Măsurile detaliate referitoare la amestecul 
de etanol în benzină şi, în special, 
presiunea vaporilor stabilită în anexa VI, 
precum şi variantele posibile, destinate 
modificării elementelor neesenţiale ale 
directivei, între altele prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 11 
alineatul (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).
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Amendamentul 10
ARTICOLUL1 PUNCTUL 5

Articolul 7ba (nou) (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7ba
Criterii de durabilitate pentru 

biocomponentele din combustibili
(1) Doar acele biocomponente care 
îndeplinesc criteriile de durabilitate şi care 
s-au dovedit a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră pe durata ciclului de viaţă 
sunt considerate că favorizează atingerea 
obiectivului prevăzut la articolul 7a.
(2) Criteriile de durabilitate sunt adoptate 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 11 alineatul (2).

Justificare

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 Directiva.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 8a (Directiva 98/70/EC)
Articolul 8a Articolul 8a

Aditivi metalici Aditivi metalici

Comisia continuă să elaboreze metode de 
testare adecvate pentru utilizarea aditivilor 
metalici în carburanţi.

Urmând lucrările actuale ale Centrului 
Comun de Cercetare (CCC) �i utilizând 
datele existente, Comisia continuă să 
elaboreze metode de testare adecvate privind 
utilizarea aditivilor metalici în carburan�i, 
�i, prin intermediul acestor metode, 
estimează dacă trebuie să propună 
restric�ii pentru aditivii presupu�i a avea 
repercusiuni asupra func�ionării eficace a 
tehnologiilor de reducere a poluării.

Amendamentul 12
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ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 9 litera (c) (Directiva 98/70/CE)

(c) limitele presiunii vaporilor pentru 
amestecurile de etanol şi benzină;

eliminat

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).

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 98/70/EC)

7a Se introduce următorul articol 9a:
„Articolul 9a

Pentru a contribui la obiectivele Uniunii 
Europene de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră şi la stabilirea unui 
mecanism de raportare şi monitorizare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
pe durata ciclului de viaţă de carburanţii 
folosiţi în transportul rutier, Comisia, cel 
târziu până la 31 decembrie 2010:
1 elaborează un raport destinat 
Parlamentului şi Consiliului privind 
posibile mecanisme de reducere a emisiilor. 
Comisia are în vedere, în special, 
următoarele: 
(a) dezvoltarea unei metodologii adecvate 
pentru estimarea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate pe durata ciclului 
de viaţă de carburanţii folosiţi în
transportul rutier;
(b) clarificarea relaţiei oricărui mecanism 
de reducere cu sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră şi cu angajamentele 
asumate de statele membre prin Protocolul 
de la Kyoto; 
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(c) revizuirea fezabilităţii şi a calendarului 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice de 
reducere progresivă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră; 
(d) evaluarea impactului pe care aceste 
obiective îl au asupra mediului de afaceri, a 
mediului economic şi a celui social.
2 Pe baza acestui raport, Comisia poate 
prezenta Parlamentului European şi 
Consiliului propuneri de modificare a 
prezentei directive, în conformitate cu 
prevederile Directivei 2003/30/CE şi cu 
legislaţia ulterioară în domeniu.”

Justificare

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.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (Directiva 98/70/CE)

Anexa III se modifică după cum urmează: eliminat
Nota de subsol 5 se modifică prin 
adăugarea următorului text: „Atunci când 
carburantul conţine etanol, presiunea 
maximă a vaporilor permisă în perioada de 
vară poate depăşi 60kPa cu valoarea 
indicată în tabelul din anexa VI.”

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).
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Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13 LITERA (A)

Anexa IV (Directiva 98/70/EC)

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice 
aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” 
se înlocuieşte cu „8”.

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice 
aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” 
se înlocuieşte cu „6”.

Justificare

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%.

Amendamentul 16
ANEXĂ

Anexa V titlu (Directiva 98/70/EC)

SPECIFICAŢII DE MEDIU APLICABILE 
CARBURANŢILOR DE PE PIAŢĂ 
DESTINAŢI VEHICULELOR ECHIPATE 
CU MOTOR CU APRINDERE PRIN 
SCÂNTEIE

SPECIFICAŢII DE MEDIU APLICABILE 
CARBURANŢILOR DE PE PIAŢĂ CARE 
CONŢIN MINIM 5% v/v 
BIOCOMPONENTE DESTINAŢI 
VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR 
CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

Justificare

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%.

Amendamentul 17
ANEXĂ

Anexa V rândurile 19a - 19e (noi) (Directiva 98/70/EC)

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI

Biocomponente % v/v 5
---Bioetanol (pot fi necesari agenţi de 
stabilizare)

% v/v 10

---Bioalcooli care conţin 3 atomi de carbon 
pe moleculă

% v/v 7

---Bioalcooli care conţin 4 sau mai mulţi 
atomi de carbon pe moleculă

% v/v 10

---Bioeteri care conţin 5 sau mai mulţi % v/v 22
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atomi de carbon pe moleculă

Justificare

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%. Within the proposed boundaries it is 
possible to achieve an equivalent of 10% biofuel (ethanol) content.

Amendamentul 18
ANEXĂ

Anexa V nota de subsol 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Pentru statele membre cu condiţii de 
iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a 
vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. Atunci 
când carburantul conţine etanol, presiunea
maximă a vaporilor permisă în perioada de 
vară poate depăşi 60kPa cu valoarea 
indicată în tabelul din anexa VI.

(4) Pentru statele membre cu condiţii de 
iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a 
vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa.

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).

Amendamentul 19
ANEXĂ

Anexa VI (Directiva 98/70/CE)

Prezenta anexă se elimină.

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, 
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renewable biomethane, natural gas or hydrogen).
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