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KORTFATTAD MOTIVERING

Bränslekvalitetsdirektivet från 1998 anger gemensamma EU-specifikationer för bensin, diesel 
och gasoljor som används i vägfordon, fartyg på inre vattenvägar och mobila maskiner som 
inte är avsedda för vägtransport, till exempel lokomotiv, anläggningsmaskiner och traktorer.

Detta förslag är en översyn av bränslekvalitetsdirektivet och syftar till att införa nya regler för 
transportbränslen för att ytterligare minska luftföroreningarna från exempelvis svavel, 
partiklar och polyaromatiska kolväten. Vidare föreslås ett krav på att minska 
vägtransportbränslets bidrag till klimatförändringarna. Översynen kan slutligen också ses som 
ett verktyg för att uppnå EU-målet om att biobränslen ska stå för 10 procent av EU:s totala 
bensin- och dieselförbrukning 2020.

En av de viktigaste åtgärderna i förslaget går ut på att kräva att bränsleleverantörerna minskar 
utsläppen av växthusgaser från det bränsle de levererar under bränslets hela livscykel (dvs. 
raffinering, transport och användning) med 1 procent om året från och med 2011. Syftet med 
detta är att främja bränslen med lågt kolinnehåll och biobränslen. På detta sätt kommer man 
att minska växthusgasutsläppen med 10 procent eller 500 miljoner ton koldioxid fram till 
2020. 

För att öka mängden biobränslen i bensin ska en ny bensinblandning införas där högre mängd 
syrehaltiga föreningar (så kallade oxygenater) tillåts, däribland upp till 10 procent etanol. De 
olika bensinblandningarna ska vara väl märkta för att undvika risk för skador på befintliga 
fordon, eftersom inte alla dagens bränslesystem är anpassade för etanol.

Föredraganden välkomnar detta förslag. Det är nödvändigt att främja fortsatt utveckling av 
bränslen med lågt kolinnehåll liksom att införa åtgärder för att minska utsläppen från 
bränsleproduktionskedjan om även bränslesektorn ska kunna bidra till EU:s mål att minska 
växthusgaserna. Föredraganden stöder helhjärtat principen om att minska 
växthusgasutsläppen från bränsle under hela livscykeln, där utsläppen från själva 
bränsleproduktionen också beaktas. På så sätt kan man bäst styra in bränsleindustrin på en 
hållbar väg och samtidigt se till att ha nödvändig flexibilitet. Föredraganden välkomnar även 
förslaget om en maxgräns för svavelinnehållet i diesel. En sådan gräns kommer att ge 
bränslen som ökar fordonseffektiviteten, leda till minskade partikelutsläpp och göra det 
möjligt att i framtiden införa efterbehandlingssystem. 

Föredraganden anser att minskade utsläpp förutsätter ett mer samordnat och integrerat 
tillvägagångssätt. Dels måste bränsle- och fordonsindustrierna och deras leverantörer införa 
nya produkter och tekniker, dels måste beslutsfattare, infrastrukturoperatörer och förare vidta 
kraftåtgärder (bland annat genom skatt på koldioxid, ökad körskicklighet och bättre
förarbeteende samt säkrare infrastruktur).

Föredraganden vill understryka vikten av att hitta en god balans mellan å ena sidan behovet av 
att främja marknaden för biobränslen och å andra sidan vikten av att undvika risken för skador 
på befintliga fordon och på miljön. Enligt föredraganden misslyckas kommissionens förslag 
med detta, eftersom en enda biobränslekomponent främjas på bekostnad av andra som skulle 
kunna minska riskerna för inkompatibilitet med befintliga fordon och för miljön.
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En ökad användning av komponenten i fråga, etanol, är inte bara oförenlig med många 
befintliga fordons bränslesystem utan skulle också leda till ökade utsläpp av förorenande 
ångor. Kommissionen föreslår ett särskilt undantag för ångtryck för bensin med etanol. Dessa 
ångor är flyktiga organiska föreningar som bidrar till bildandet av marknära ozon och kan 
orsaka för tidig död hos personer med andningssvårigheter eller hjärtfel.

Föredraganden anser att förslaget kan förbättras genom att man tillåter att andra alternativ 
(exempelvis bio-ETBE, bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte) också används i 
utvecklingen av bränslen med lågt kolinnehåll och på så sätt kan bidra till att minska 
växthusgasutsläppen från bränsleproduktionskedjan. En större flexibilitet som tillåter samtliga 
biokomponenter skulle kunna bidra till att EU-målen för biobränslen uppfylls.

Föredraganden vill även understryka att tekniska innovationer spelar en mycket viktig roll för 
att minska växthusgaserna. En uppfinning som nyligen patenterats i Tjeckien skulle till 
exempel kunna minska växthusgasutsläppen med upp till 70 procent om den togs i bruk. Det 
separata avfallet kan fungera som sekundärt råmaterial.

Avslutningsvis vill föredraganden framhålla behovet av att effektivisera hela 
EU:s transportsystem. I dagsläget är andelen vägtransporter för stor och andelen 
järnvägstransporter för liten. En heltäckande lösning för det integrerade transportsystemet i 
hela EU, där alla lämpliga transportmedel inkluderas, måste utarbetas, läggas fram och 
diskuteras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2

(2) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet – Tematisk strategi 
för luftförorening fastställs mål för att 
minska de förorenande utsläppen fram till 
2020. Målen sattes på grundval av en 
omfattande analys av kostnader och fördelar. 
Enligt målen skall svaveldioxidutsläppen 
minskas med 82 %, kväveoxidutsläppen med 

(2) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet – Tematisk strategi 
för luftförorening fastställs mål för att 
minska de förorenande utsläppen fram till 
2020. Målen sattes på grundval av en 
omfattande analys av kostnader och fördelar. 
Enligt målen skall svaveldioxidutsläppen 
minskas med 82 %, kväveoxidutsläppen med 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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60 %, utsläppen av flyktiga organiska 
föreningar (VOC) med 51 % och utsläppen 
av primära partiklar PM2.5 med 59 % 
jämfört med utsläppen under 2000. 
Följderna av ändringarna av 
direktiv 98/70/EG rörande VOC-utsläppen 
från bensinmackar bör behandlas i 
kommande lagstiftning.

60 %, utsläppen av flyktiga organiska 
föreningar (VOC) med 51 % och utsläppen 
av primära partiklar PM2.5 med 59 % 
jämfört med utsläppen under 2000. 
Följderna av ändringarna av 
direktiv 98/70/EG rörande VOC-utsläppen 
från bensinmackar bör behandlas i 
kommande lagstiftning. Kommissionen bör 
presentera en lägesrapport innan den 
lägger fram förslag till framtida 
lagstiftning.

Motivering

Med tanke på hur viktigt det är att minska utsläppen av växthusgaser och på konsekvenserna 
för bränsle- och biltillverkarna måste alla förändringar i lagstiftningen grundas på en 
lägesrapport som tar upp de ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av varje 
förslag.

Ändringsförslag 2
SKÄL 5

(5) Gemenskapen har antagit förordningar 
om begränsning av förorenande utsläpp från 
lätta och tunga vägfordon. 
Bränslespecifikationen är en av de faktorer 
som påverkar möjligheterna att begränsa den 
typen av utsläpp.

(5) Gemenskapen har antagit förordningar 
om begränsning av förorenande utsläpp från 
lätta och tunga vägfordon. 
Bränslespecifikationen är en av de faktorer 
som påverkar möjligheterna att begränsa den 
typen av utsläpp. Förorenande utsläpp kan 
också minskas med hjälp av ökad 
energieffektivitet och genom att man 
utvecklar en energieffektiv kollektivtrafik i 
städerna.

Motivering

Klimatförändringar kan också bekämpas med ökad energieffektivitet och mer energieffektiv 
kollektivtrafik i städerna. 80 % av befolkningen bor i städer och stadstrafiken står för 40 % 
av alla koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 3
SKÄL 6

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 
8 maj 2003 om främjande av användningen 

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 
8 maj 2003 om främjande av användningen 
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av biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av biobränsle i gemenskapen. 
Gemenskapens strategi för biobränslen har 
vidareutvecklats i kommissionens 
meddelande från 2006 – En EU-strategi för 
biodrivmedel. Även om det enligt 
meddelandet är av intresse att vidareutveckla 
biobränsle och biobränsleteknik, vill man 
också framhålla att tillväxten av biobränsle 
inte får leda till ökad miljöförstöring och 
man understryker behovet av att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgaser. 
Meddelandet tar också upp behovet av 
vidareutveckling av biobränsleteknik.

av biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av biobränsle i gemenskapen. 
Gemenskapens strategi för biobränslen har 
vidareutvecklats i kommissionens 
meddelande från 2006 – En EU-strategi för 
biodrivmedel. Även om det enligt 
meddelandet är av intresse att vidareutveckla 
biobränsle och biobränsleteknik, vill man 
också framhålla att tillväxten av biobränsle 
inte får leda till ökad miljöförstöring och 
man understryker behovet av att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgaser. 
Meddelandet tar också upp behovet av 
vidareutveckling av biobränsleteknik. Man 
bör investera i forskning om andra 
generationens biobränslen eftersom en 
konkurrenssituation mellan 
markanvändning för livsmedelsproduktion 
respektive biobränsleproduktion bör 
förhindras.

Motivering

Biobränslen är viktiga för att begränsa klimatförändringarna, men grödor för biobränslen får 
inte ersätta livsmedelsgrödor eller leda till skyhöga livsmedelspriser.

Ändringsförslag 4
SKÄL 13

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

utgår

Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av de övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
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och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).

Ändringsförslag 5
SKÄL 15

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

utgår

Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av de övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).

Ändringsförslag 6
SKÄL 16

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

utgår

Motivering

Utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv kan man inte, som kommissionen föreslår, motivera en 
ökning av gränsen för ångtrycket.
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Ändringsförslag 7
SKÄL 21

(21) Biobränsletekniken är på frammarsch. 
Ytterligare forskning behövs när det gäller 
alla möjliga metoder för att omvandla 
biomassa till transportbränsle. Det är därför 
lämpligt med en balanserad inställning till de 
gränsvärden som fastställs i direktivet så att 
användningen av olika biobränslen kan öka 
om det visar sig lämpligt. Bland dessa ingår 
följande: metanol, etanol, högre alkoholer, 
etrar och andra oxygenater.

(21) Biobränsletekniken är på frammarsch. 
Ytterligare forskning behövs när det gäller 
alla möjliga metoder för att omvandla 
biomassa till transportbränsle. Det är därför 
lämpligt med en balanserad och 
teknikneutral inställning till de gränsvärden 
som fastställs i direktivet så att 
användningen av olika biobränslen kan öka 
om det visar sig lämpligt. Bland dessa ingår 
följande: metanol, etanol, högre alkoholer, 
etrar och andra oxygenater.

Motivering

Mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen av biobränsleteknik och biobränslens betydelse 
för minskade utsläpp av växthusgaser är principen om teknikneutralitet avgörande för att 
säkerställa fri konkurrens.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

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

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

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

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

Bränsle som följer specifikationen i bilaga V 
skall märkas på det eller de nationella 
språken med ”Bensinblandning med lågt 
icke-fossilt innehåll”.

Motivering

Termen biobränsle är vilseledande för konsumenterna. Benämningen ”Bensin med högt 
biobränsleinnehåll” ska i vilket fall som helst begränsas till bensin med en hög procentandel 
biokomponenter. Bensin som innehåller 0–5 % icke-fossila beståndsdelar bör därför kallas 
”bensin” medan bensin med 5–10 % icke-fossila beståndsdelar bör kallas ”bensinblandning 
med lågt icke-fossilt innehåll”.
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Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7b (direktiv 98/70/EG)

Artikel 7b utgår
Etanol blandat med bensin

De åtgärder som rör blandning av etanol 
och bensin, särskilt ångtrycket enligt 
bilaga VI och eventuella alternativ, som 
utformats för att ändra de icke-väsentliga 
delarna av det här direktivet (bl.a. genom 
tillägg) skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 11.2.”

Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7ba (ny) (Direktiv 98/70/EG)

Artikel 7ba
Hållbarhetskriterier för biokomponenter i 

bränslen
1. Endast de biokomponenter som uppfyller 
hållbarhetskriterierna och bevisligen 
minskar utsläppen av växthusgaser under 
hela livscykeln ska anses bidra till det mål 
som anges i artikel 7a.
2. Hållbarhetskriterierna ska antas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 11.2.

Motivering

Kommissionens miljödirektorat måste ges i uppdrag att föreslå obligatoriska 
hållbarhetskriterier för biokomponenter i bränslen, vilka bör antas enligt det föreskrivande 
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förfarandet med kontroll. I betänkandet från parlamentets ansvariga utskott bör man föreslå 
att mer detaljerade kriterier fastställs redan i direktivet.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 8a (direktiv 98/70/EG)

Kommissionen skall fortsätta att utveckla 
lämpliga testmetoder för användning av 
metalltillsatser i bränsle.”

Som en uppföljning av Gemensamma 
forskningscentrets arbete och på basis av 
befintliga uppgifter ska kommissionen 
fortsätta att utveckla lämpliga testmetoder 
för användning av metalltillsatser i bränsle
samt med hjälp av dessa metoder utvärdera 
huruvida man bör föreslå begränsningar 
av sådana metalltillsatser som bedöms 
försämra verkningsgraden hos teknik för 
utsläppsminskningar.”

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 9, led c (direktiv 98/70/EG)

(c) Gränsvärden för ångtryck för 
blandningar av etanol och bensin.

utgår

Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 7A (nytt)

Artikel 9a (ny) (direktiv 98/70/EG)

(7a) Följande artikel 9a ska införas:
”Artikel 9a

För att bidra till EU:s mål att minska 
utsläppen av växthusgaser och inrätta ett 
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rapporterings- och övervakningssystem för 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln från vägtransportbränslen ska 
kommissionen senast den 
31 december 2010
1. utarbeta en rapport till parlamentet och 
rådet om eventuella system för 
utsläppsminskningar, i vilken den särskilt 
ska överväga möjligheten att
(a) ) ta fram en lämplig metod för att 
bedöma vägtransportbränslens 
växthusgasutsläpp under hela livscykeln,
(b) klarlägga förhållandet mellan 
eventuella system för utsläppsminskningar 
och EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och medlemsstaternas 
åtaganden enligt Kyotoprotokollet,
(c) undersöka genomförbarheten och 
tidsramarna för att uppnå stegvisa 
särskilda mål för utsläppsminskningar av 
växthusgaser,
(d) bedöma målens effekter på näringslivet, 
ekonomin och samhället.
2. På basis av denna rapport eventuellt 
lägga fram förslag till parlamentet och 
rådet om ändringar av detta direktiv, i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 2003/30/EG och senare relevant 
lagstiftning.”

Motivering

Även om det vore önskvärt att inrätta ett rapporterings- och övervakningssystem för 
utsläppen av växthusgaser från vägtransportbränslen under hela livscykeln måste man först 
utveckla en harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa utsläpp. Det är 
för tidigt att redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser eftersom det har 
en direkt påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som kommer att finnas 
tillgängliga och främjas i EU. Kommissionen bör inte föreslå någon översyn av direktivet 
förrän den har uppfyllt alla de krav som anges ovan.
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Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, LED 12

Bilaga III, fotnot 5 (direktiv 98/70/EG)

Bilaga III skall ändras på följande sätt: utgår
Följande skall läggas till fotnot 5: ”Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
ångtrycket sommartid överskrida 60 kPa 
enligt värdena i tabellen i bilaga VI.”

Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 13, LED A
Bilaga IV (direktiv 98/70/EG)

(a) I raden för ”Polycykliska aromatiska 
kolväten” skall värdet i kolumnen 
”maximum” ersättas med ”8”.

(a) I raden för ”Polycykliska aromatiska 
kolväten” skall värdet i kolumnen 
”maximum” ersättas med ”6”.

Motivering

Genom en sänkning anpassas maximigränsen till verkligheten på dagens marknader. På 
nästan alla europeiska bränslemarknader gäller redan ett PAH-innehåll på 1–6 %.

Ändringsförslag 16
BILAGA

Bilaga V, rubriken (direktiv 98/70/EG)

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR 
MARKNADSBRÄNSLEN AVSEDDA 
FÖR FORDON MED STYRD TÄNDNING

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR 
MARKNADSBRÄNSLEN MED MINST 
5 VOLYMPROCENT 
BIOKOMPONENTER, AVSEDDA FÖR 
FORDON MED STYRD TÄNDNING
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Motivering

De föreslagna ändringarna kräver att bensin med lågt biobränsleinnehåll innehåller minst 
5 volymprocent biokomponenter och att leverantören kan välja komponenter. De högsta 
värdena för enskilda biokomponenter anges redan i tabellen. Det behövs inte några lägsta 
enskilda värden eftersom lägsta totala värde är fastställt till 5 %.

Ändringsförslag 17
BILAGA

Bilaga V, tabellen, raderna 19a–19e (nya) (direktiv 98/70/EG)

Parlamentets ändringar

Biokomponenter % v/v 5
--- Bioetanol (stabiliseringsmedel kan vara 
nödvändigt)

% v/v 10

--- Bioalkoholer med 3 kolatomer per 
molekyl

% v/v 7

--- Bioalkoholer med 4 eller fler kolatomer 
per molekyl

% v/v 10

--- Bioetrar med 5 eller fler kolatomer per 
molekyl

% v/v 22

Motivering

De föreslagna ändringarna kräver att bensin med lågt biobränsleinnehåll innehåller minst 
5 volymprocent biokomponenter och att leverantören kan välja komponenter. De högsta 
värdena för de enskilda biokomponenterna anges redan i tabellen. Det behövs inte några 
lägsta enskilda värden eftersom lägsta totala värde är fastställt till 5 %. Inom de föreslagna 
gränserna kan man uppnå motsvarigheten till ett innehåll på 10 % biobränsle (etanol).

Ändringsförslag 18
BILAGA

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

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

(4) För medlemsstater med arktiska 
förhållanden eller hårda vinterförhållanden 
skall det maximala ångtrycket inte överstiga 
70,0 kPa.
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Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).

Ändringsförslag 19
BILAGA

Bilaga VI (direktiv 98/70/EG)

Denna bilaga utgår.

Motivering

Kommissionens förslag är alltför ensidigt eftersom det lyfter fram en enda biokomponent 
(etanol) på bekostnad av övriga. Bränslesystemen i många av dagens fordon är inte 
kompatibla med en ökad etanolanvändning. Ökad etanolanvändning leder dessutom till ökade 
utsläpp av förorenande ångor som bidrar till marknära ozon och kan orsaka för tidig död hos 
människor med andningssvårigheter och hjärtfel. Det är viktigt att skapa större flexibilitet 
och göra det möjligt att använda andra biokomponenter också (till exempel bio-ETBE, 
bio-TAEE, förnybar biometan, naturgas eller väte).
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