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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva o kakovosti goriva iz leta 1998 določa skupne specifikacije EU za bencin, dizel in 
plinsko olje za cestna vozila, tovorne čolne (barže) za celinske plovne poti ter necestno 
mobilno mehanizacijo, kot so lokomotive, stroji za zemeljska dela in traktorji.

Ta predlog je revizija Direktive o kakovosti goriva z namenom, da bi postavili nove standarde 
za goriva za cestni promet in tako dodatno zmanjšali onesnaževanje zraka z žveplom, trdnimi 
delci in poliaromatskimi ogljikovodiki. Z novimi standardi se bo prispevek goriv za cestni 
promet pri podnebnih spremembah moral zmanjšati. Ta revizija pa bi lahko predstavljala 
instrument za dosego cilja EU, da do leta 2020 doseže 10-odstotni delež biogoriva pri skupni 
porabi bencina in dizla za prevoz v EU.

Ključni ukrep predloga je, da dobavitelje goriva prisili, da od leta 2011 zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov, ki jih povzročajo njihova goriva v svojem življenjskem ciklusu (ob 
rafiniranju, prevozu in uporabi), za 1 % letno zato, da bi se spodbudil razvoj biogoriv in goriv 
z nizkim deležem ogljika. Posledica tega bo 10-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov do leta 2020, kar je 500 milijonov ton CO2. 

Med drugim predvideva tudi, da se za uporabo večjih količin biogoriv v bencinu določi 
posebna mešanica bencina z višjo dovoljeno vsebnostjo kisikovih spojin (t.i. "kisikovi 
dodatki), kar vključuje do 10 % etanola. Drugačne mešanice bencina bodo jasno označene, da 
bi se izognili morebitnemu tveganju poškodb pri obstoječih vozilih, ker je etanol neprimeren 
za sisteme napajanja z gorivom pri nekaterih motorjih.

Pripravljavec mnenja pozdravlja ta predlog. Spodbujanje nadaljnjega razvoja goriv z nizko 
vsebnostjo ogljika in drugih ukrepov za zmanjšanje emisij iz proizvodne verige goriv je 
ključnega pomena za zagotavljanje prispevka sektorja goriv pri doseganju ciljev EU za 
zmanjšanje toplogrednih plinov. Pripravljavec mnenja močno podpira načelo zmanjšanja tako 
imenovanih emisij toplogrednih plinov goriv "od izvora do vozila", ki vključujejo emisije, do 
katerih pride pri proizvodnji goriva. To je najboljši način, da se industrije goriv usmerijo v 
trajnostno proizvodnjo, ki hkrati omogoča potrebno prožnost. Pripravljavec mnenja tudi toplo 
pozdravlja predlagano merilo za najvišjo raven žvepla v dizlu, ki bo omogočilo proizvodnjo 
goriva z višjim izkoristkom, zmanjšalo emisije trdnih delcev in v prihodnosti uvedel možnost 
za sisteme za naknadno obdelavo. 

Pripravljavec mnenja meni, da je zmanjšanje emisij možno doseči le z bolj usklajenim in 
celostnim pristopom, ki ne zahteva samo uvedbe novih izdelkov in tehnologij pri gorivu in 
avtomobilski industriji ter pri njihovih dobaviteljih, ampak tudi trdno prepričanost nosilcev 
politik, ponudnikov infrastrukture ter voznikov (med drugim z uvedbo davka na emisije CO2, 
izboljšanjem sposobnosti in obnašanja voznikov ter varnejšo infrastrukturo).

Pripravljavec mnenja bi rad poudaril, da je treba najti prefinjeno ravnovesje med 
spodbujanjem razvoja trga za biogorivo in izogibanjem možnim tveganjem za škodo na
obstoječih vozilih in okolju. Po mnenju pripravljavca mnenja predlog Komisije s tega vidika 
ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir sestavin biogoriva na škodo drugih, pri katerih bi 
bilo mogoče manj tveganja za neskladnost z obstoječimi vozili in okoljem.

Večja uporaba etanola namreč ni zgolj neustrezna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
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gorivom, ampak bi povzročila tudi povečanje emisij onesnaževalnih hlapov. V predlogu 
Komisije je predvideno določeno odstopanje parnega tlaka za bencin z etanolom. Ti hlapi, 
znani tudi kot hlapljive organske spojine, prispevajo k onesnaženju s prizemnim ozonom in 
lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri dihanju in srčnih bolnikov.

Pripravljavec mnenja meni, da bi predlog lahko okrepili tako, da bi omogočili tudi druge 
možnosti (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik) in s tem prispevali k razvoju goriv z nizko 
vsebnostjo ogljika ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz proizvodne verige goriv. Z 
omogočanjem večje prožnosti pri uporabi vseh biosestavin bi Evropa lahko izkoristila njihov 
prispevek k doseganju novih ciljev EU v zvezi z biogorivi.

Pripravljavec mnenja bi nadalje rad poudaril nenadomestljivo vlogo tehnoloških inovacij pri 
zmanjševanju količine toplogrednih plinov. Če bi na primer uporabljali patent, ki so ga 
izumili v Češki republiki, bi lahko zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 70 %. Ločeno 
zbrani odpadki so lahko sekundarna surovina.

Na koncu želi pripravljavec mnenja poudariti potrebo po racionalizaciji celotnega prometnega 
sistema v EU. Sedanji delež cestnega prometa je previsok, delež železniškega prometa pa 
prenizek. Potrebno je pripraviti, predstaviti in obravnavati celovit pristop, ob upoštevanju 
celostnega prometnega sistema EU, in vanj vključiti vse primerne vrste prometa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 2

(2) V sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu – Tematska 
strategija o onesnaževanju zraka – so 
določeni cilji za zmanjšanje emisij 
onesnaževal do leta 2020. Cilji so bili 
izpeljani iz izčrpne analize stroškov in 
koristi. Zastavljeni so bili zlasti cilji za 
zmanjšanje emisij SO2 za 82 %, emisij NOx 
za 60 %, hlapnih organskih spojin (HOS) za 
51 % in primarnega PM2,5 za 59 % glede na 
emisije v letu 2000. V prihodnji zakonodaji 
je treba obravnavati posledice sprememb 
Direktive 98/70/ES za emisije HOS iz 

(2) V sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu – Tematska 
strategija o onesnaževanju zraka – so 
določeni cilji za zmanjšanje emisij 
onesnaževal do leta 2020. Cilji so bili 
izpeljani iz izčrpne analize stroškov in 
koristi. Zastavljeni so bili zlasti cilji za 
zmanjšanje emisij SO2 za 82 %, emisij NOx 
za 60 %, hlapnih organskih spojin (HOS) za 
51 % in primarnega PM2,5 za 59 % glede na 
emisije v letu 2000. V prihodnji zakonodaji 
je treba obravnavati posledice sprememb 
Direktive 98/70/ES za emisije HOS iz 

                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
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bencinskih črpalk. bencinskih črpalk. Komisija mora pred 
predstavitvijo predloga o prihodnji 
zakonodaji predložiti poročilo o napredku. 

Obrazložitev

Ker je treba zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter ob upoštevanju posledic za proizvajalce 
goriv in avtomobilov mora vsaka sprememba zakonodaje temeljiti na poročilu o napredku, v 
katerem se opredelijo vplivi posameznih predlogov na gospodarstvo, okolje in družbo.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 5

(5) Skupnost je sprejela predpise, ki 
omejujejo emisije onesnaževal iz lahkih in 
težkih cestnih vozil. Specifikacija goriva je 
eden od dejavnikov, ki vplivajo na način, na 
katerega je možno uresničiti omejitve emisij.

(5) Skupnost je sprejela predpise, ki 
omejujejo emisije onesnaževal iz lahkih in 
težkih cestnih vozil. Specifikacija goriva je 
eden od dejavnikov, ki vplivajo na način, na 
katerega je možno uresničiti omejitve emisij. 
Emisije, ki onesnažujejo, je mogoče 
zmanjšati tudi z zagotavljanjem večje 
energetske učinkovitosti in razvoja 
energetsko učinkovitega mestnega javnega 
prometa.

Obrazložitev

Proti podnebnim spremembam se je mogoče boriti tudi z zagotavljanjem večje energetske 
učinkovitosti in energetsko učinkovitejšega mestnega javnega prometa. V mestnih območjih 
živi 80 % prebivalstva in mestni promet proizvaja 40 % vseh emisij CO2.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 6

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

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej 
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv 
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 
potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
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tehnologije biogoriv. tehnologije biogoriv. Primerno je vlagati v 
raziskovalne dejavnosti na področju 
biogoriv druge generacije, vendar se je 
treba izogibati konkurenci za uporabo 
zemljišč za gojenje živilskih pridelkov na 
eni strani in rastlin za proizvodnjo biogoriv 
na drugi.

Obrazložitev

Biogoriva imajo pomembno vlogo pri omejevanju podnebnih sprememb, vendar pridelki za 
proizvodnjo biogoriv ne smejo nadomestiti živilskih pridelkov ali povzročiti pretirano zvišanje 
cen agroživilskih proizvodov.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 13

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

črtano

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 15

(15) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je nelinearna sprememba parnega 
tlaka nastale mešanice goriv. Da se 
zagotovi, da parni tlak motornega bencina, 
ki nastane z mešanjem katerih koli dveh 
dovoljenih mešanic motornega bencina in 
etanola, ostane znotraj dovoljene mejne 
vrednosti za parni tlak, je treba za takšne 

črtano
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mešanice opredeliti dovoljeno odstopanje za 
parni tlak, tako da ta ustreza dejanskemu 
povečanju parnega tlaka, ki je posledica 
dodajanja danega odstotka etanola 
motornemu bencinu.

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 16

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

črtano

Obrazložitev

Zvišanja najvišjega parnega tlaka v skladu s predlogom Komisije ni mogoče utemeljiti z 
varovanjem okolja in zdravja. 

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 21

(21) Tehnologije biogoriv se razvijajo. 
Potrebne so nadaljnje raziskave vseh možnih 
pristopov k pretvarjanju biomase v goriva za 
prevoz. Zato je primerno določiti 
uravnotežen pristop glede omejitev, ki so 
določene v Direktivi, da bi se po potrebi 
povečala uporaba različnih biogoriv. Mednje 
spadajo: metanol, etanol, višji alkoholi, etri 
in druge kisikove spojine.

(21) Tehnologije biogoriv se razvijajo. 
Potrebne so nadaljnje raziskave vseh možnih 
pristopov k pretvarjanju biomase v goriva za 
prevoz. Zato je primerno določiti 
uravnotežen in tehnološko nevtralen pristop 
glede omejitev, ki so določene v Direktivi, 
da bi se po potrebi povečala uporaba 
različnih biogoriv. Mednje spadajo: metanol, 
etanol, višji alkoholi, etri in druge kisikove 
spojine.
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Obrazložitev

Da bi zagotovili nenehen razvoj tehnologije na področju biogoriv in ker so biogoriva 
pomembna za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je za zagotovitev svobodne 
konkurence bistveno načelo tehnološke nevtralnosti.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (C)

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

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

3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi III, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚Petrol‘ (motorni bencin).

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

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih „mešanica motornega bencina z 
nizko vsebnostjo nefosilnih sestavin“.

Obrazložitev

Za potrošnike je ime biogorivo zavajujoče. V vsakem primeru mora biti poimenovanje 
„motorni bencin z visoko vsebnostjo biogoriva“ rezerviran za motorni bencin, ki dejansko 
ima visok odstotek vsebnosti biogoriva. Motorni bencin, ki vsebuje od 0 % do 5 % nefosilnih 
sestavin, je treba zato imenovati „motorni bencin“, motorni bencin, ki vsebuje od 5 % do 
10 % nefosilnih sestavin pa „mešanica motornega goriva z nizko vsebnostjo nefosilnih 
sestavin“.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7b (Direktiva 98/70/ES)

Člen 7b črtano
Mešanje etanola v motorni bencin

V skladu s postopkom iz člena 11(2) se 
sprejmejo ukrepi v zvezi z mešanjem 
etanola v motorni bencin ter zlasti parnim 
tlakom iz Priloge VI in možnimi 
alternativami, s čimer se nebistveni 
elementi te direktive spremenijo in 
dopolnijo.“

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
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gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7b a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Člen 7ba
Trajnostna merila za biološke sestavine v 

gorivih
1.  Med biološke sestavine, ki prispevajo k 
izpolnjevanju cilja iz člena 7a, štejejo le 
tiste, ki izpolnjujejo trajnostna merila in 
dokazano zmanjšujejo toplogredne pline na 
osnovi življenjskega cikla.
2. Trajnostno merilo se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 11(2).

Obrazložitev

Direktorat Komisije za okolje je treba pooblastiti, da oblikuje predlog o obveznih trajnostnih 
merilih za biološke sestavine v gorivih, ki jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom. Pristojni odbor Parlamenta mora v poročilu predlagati podrobnejša 
merila, ki jih je treba opredeliti že v direktivi.

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 8 a (Direktiva 98/70/ES)

Člen 8a Člen 8a
Kovinski dodatki Kovinski dodatki

Komisija nadaljuje z razvojem ustrezne 
preskusne metodologije v zvezi z uporabo 
kovinskih dodatkov v gorivu.

Glede na obstoječe delo Skupnega 
raziskovalnega središča in uporabo 
obstoječih podatkov, Komisija nadaljuje z 
razvojem ustrezne preskusne metodologije v 
zvezi z uporabo kovinskih dodatkov v 
gorivu in z uporabo te metodologije oceni 
ali je treba predlagati omejitve za tiste, ki bi 
vplivali na učinkovito delovanje tehnologij 
za zmanjševanje onesnaževanja.
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Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 9, točka (c) (Direktiva 98/70/ES)

(c) mejne vrednosti za parni tlak za etanol, 
ki se meša v motorni bencin;

črtano

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 7 A (novo)

Člen 9 a (novo)(Direktiva 98/70/ES)

(7a) Doda se člen 9a:
Člen 9a

Da bi prispevala k uresničevanju ciljev 
Evropske unije zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov in k vzpostavitvi 
mehanizma za spremljanje in poročanje o 
življenjskem ciklu emitiranih toplogrednih 
plinov zaradi uporabe goriv za cestni 
promet, Komisija najpozneje 31. decembra 
2010:

1.  Parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
možnih mehanizmih za zmanjšanje teh 
emisij. Komisija upošteva zlasti: 

(a) razvoj primerne metodologije za oceno 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv;

(b) pojasnitev odnosa med mehanizmi za 
zmanjševanje, sistemom EU za trgovanje z 
emisijami in obveznostmi države članice, ki 
izhajajo iz kjotskega protokola; 

(c) oceni izvedljivost in časovni okvir 
postopnega doseganja posebnih ciljev 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov; 
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(d) oceni vpliv teh ciljev na poslovno 
dejavnost, gospodarstvo in družbo.

2.  Komisija lahko na podlagi tega poročila 
Parlamentu in Svetu predloži predloge
sprememb te direktive v skladu z določbami 
Direktive 2003/30/ES in prihodnje 
zakonodaje na tem področju.“ Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Prezgodaj je, da bi na tej stopnji določili cilj 10 
% emisij toplogrednih plinov, ker to neposredno vpliva na količino in trajnost biogoriv, ki 
bodo v prodaji in katerih uporaba se bo spodbujala v EU. Komisija mora najprej opraviti vse 
potrebne osnovne pogoje, šele nato naj predlaga revizijo direktive.

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III, opomba 5 (Direktiva 98/70/ES)

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

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 13, TOČKA (A)

Priloga IV (Direktiva 98/70/ES)

(a) V vrstici „policiklični aromatski 
ogljikovodiki“ se vnos v stolpcu 
„Maksimum“ nadomesti z „8“.

(a) V vrstici „policiklični aromatski 
ogljikovodiki“ se vnos v stolpcu 
„Maksimum“ nadomesti s „6“.
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Obrazložitev

Zmanjšanje najvišje omejitve je v skladu z dejanskimi tržnimi razmerami. Skoraj vsa goriva 
na evropskem trgu že vsebujejo od 1 % do 6 % spojine PAH.

Predlog spremembe 16
PRILOGA

Priloga V, naslov (Direktiva 98/70/ES)

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

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA 
GORIVA NA TRGU, KI VSEBUJEJO 
NAJMANJ 5 % v/v BIOLOŠKIH 
SESTAVIN IN SO NAMENJENA 
VOZILOM, OPREMLJENIM Z 
MOTORJEM NA PRISILNI VŽIG

Obrazložitev

V skladu s predlaganimi spremembami se zahteva, da motorni bencin vsebuje najmanj 5 % 
v/v bioloških sestavin, izbira sestavin pa se prepusti distributorjem. Najvišje vrednosti 
posameznih bioloških sestavin so v tabeli že navedene, najnižje vrednosti pa niso potrebne, 
saj je določena skupna najnižja vrednost 5 %.

Predlog spremembe 17
PRILOGA

Priloga V, vrstica 19 do 19 e (novo) (Direktiva 98/70/ES)

PREDLOG SPREMEMBE PARLAMENTA

biološke sestavine % v/v 5
---bioetanol (morda so potrebni 
stabilizatorji)

% v/v 10

---bioalkoholi, ki vsebujejo tri atome ogljika 
na molekulo

% v/v 7

---bioalkoholi, ki vsebujejo štiri atome 
ogljika na molekulo

% v/v 10

---bioetri, ki vsebujejo pet ali več atomov 
ogljika na molekulo

% v/v 22

Obrazložitev

V skladu s predlaganimi spremembami se zahteva, da motorni bencin vsebuje najmanj 5 % 
v/v bioloških sestavin, izbira sestavin pa se prepusti distributorjem. Najvišje vrednosti 
posameznih bioloških sestavin so v tabeli že navedene, najnižje vrednosti pa niso potrebne, 
saj je določena skupna najnižja vrednost 5 %. V okviru predlaganih omejitev je mogoče 
doseči 10-odstotno vsebnost biogoriva (etanola).
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Predlog spremembe18
PRILOGA

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

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

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

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).

Predlog spremembe 19
PRILOGA

Priloga VI (Direktiva 98/70/ES)

Ta priloga se črta.

Obrazložitev

Predlog Komisije ni uravnotežen, ker spodbuja zgolj en vir biogoriva (etanol) na škodo 
drugih. Večja uporaba etanola namreč ni primerna za veliko obstoječih sistemov napajanja z 
gorivom in bo povzročila povečanje emisij onesnaževalnih hlapov, ki prispevajo k 
onesnaženju s prizemnim ozonom in lahko povzročijo prezgodnjo smrt ljudi s težavami pri 
dihanju in srčnih bolnikov. Pomembno je, da se omogoči večja prožnost za uporabo vseh bio 
sestavin (kot so bio-ETBE (etil-terciarni-butileter), bio-TAME (terciarni-amil-metileter), 
obnovljivi biometan, zemeljski plin ali vodik).
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