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Udkast til betænkning (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF dels for 
så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie, dels ved indførelse af en 
mekanisme for overvågning og nedsættelse af emissionerne af drivhusgasser som følge af 
brug af brændstoffer til vejtransport, om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt 
angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til indlandstransport, og om 
ophævelse af direktiv 93/12/EØF

Forslag til direktiv (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Gintaras Didžiokas

Ændringsforslag 32
BETRAGTNING 4

(4) Et aspekt af drivhusgasemissioner fra 
transport er behandlet i form af en 
fællesskabspolitik for CO2 og biler. Brug af 
brændstof til vejtransport bidrager væsentligt 
til Fællesskabets samlede emissioner af 
drivhusgasser. Overvågning og nedbringelse 
af brændstoffers vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser kan hjælpe med til, at 
Fællesskabet kan nå sine reduktionsmål for 
drivhusgasser ved at mindske 
kulstofindholdet i transportsektorens 
brændstof.

(4) Et aspekt af drivhusgasemissioner fra 
transport er behandlet i form af en 
fællesskabspolitik for CO2 og biler. Brug af 
brændstof til vejtransport bidrager væsentligt 
til Fællesskabets samlede emissioner af 
drivhusgasser. Overvågning og nedbringelse 
af fossile brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser kan hjælpe med 
til, at Fællesskabet kan nå sine 
reduktionsmål for drivhusgasser ved at 
mindske kulstofindholdet i 
transportsektorens brændstof. 
Kommissionen vil forelægge et forslag til 
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mindstestandarder for nedsættelse af 
emissioner af drivhusgasser fra 
biobrændstoffer i sit kommende forslag til 
et direktiv om vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Hvis biobrændstoffer omfattes af denne foranstaltning, vil det få det europæiske 
brændstofmarked til udelukkende at importere biobrændstof. Det vil resultere i betydelig 
forringet energi- og fødevaresikkerhed samt tab af arbejdspladser og forringet 
socioøkonomisk udvikling i Europa. Det ville umuliggøre målsætningen om, at EU skal være 
førende i verden inden for bæredygtig biobrændstofteknologi i løbet af det kommende årti, 
hvilket er skadeligt for den fremtidige europæiske konkurrenceevne. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 33
BETRAGTNING 4

(4) Et aspekt af drivhusgasemissioner fra 
transport er behandlet i form af en 
fællesskabspolitik for CO2 og biler. Brug af 
brændstof til vejtransport bidrager væsentligt 
til Fællesskabets samlede emissioner af 
drivhusgasser. Overvågning og nedbringelse 
af brændstoffers vugge-til-grav-emissioner 
af drivhusgasser kan hjælpe med til, at 
Fællesskabet kan nå sine reduktionsmål for 
drivhusgasser ved at mindske 
kulstofindholdet i transportsektorens 
brændstof. 

(4) Et aspekt af drivhusgasemissioner fra 
transport er behandlet i form af en 
fællesskabspolitik for CO2 og biler. Brug af 
brændstof til vejtransport bidrager væsentligt 
til Fællesskabets samlede emissioner af 
drivhusgasser. Overvågning og nedbringelse 
af fossile brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser kan hjælpe med 
til, at Fællesskabet kan nå sine 
reduktionsmål for drivhusgasser ved at 
mindske kulstofindholdet i 
transportsektorens brændstof. 
Kommissionen vil forelægge et forslag til 
mindstestandarder for nedsættelse 
emissioner af drivhusgasser fra 
biobrændstoffer i sit kommende forslag til 
et direktiv om vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
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emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 34
BETRAGTNING 6

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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. 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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 fornyelige 
brændstoffer 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 
teknologi inden for ikke-fossile 
brændstoffer, men det bliver også gjort 
klart, at væksten i anvendelsen af biomasse 
som brændstof ikke må føre til yderligere 
miljøskader, og der er lagt vægt på behovet 
for yderligere reduktion af emissionerne af 
drivhusgasser. For at sikre, at den forsatte 
opfordring til udvikling af ikke-fossile 
brændstoffer, der er indeholdt i dette 
direktiv, ikke fører til negative 
miljøpåvirkninger, fastsættes der i dette 
direktiv en ramme for 
bæredygtighedskriterier. De detaljerede 
kriterier vedtages ifølge 
forskriftsproceduren med kontrol, der er 
indeholdt i dette direktiv, og baseres på 
miljømæssige prærogativer. I meddelelsen 



PE 396.443v01-00 4/73 AM\688588DA.doc

DA

erkendes det også, at der er behov for at 
stimulere yderligere udvikling af 
biobrændstofteknologi.

Or. en

Begrundelse

Generaldirektoratet for Miljø skal udfærdige bæredygtighedskriterier, og de skal fastsættes 
inden for rammerne af dette direktiv. Markedet for biomassebaserede brændstoffer er skabt 
gennem lovgivning, og lovgiveren er ansvarlig for at sikre, at det ikke får negative følger for 
miljøet i EU eller andetsteds.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 35
BETRAGTNING 6

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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. 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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 er ønskeligt, 
at der i forbindelse med produktion af 
biobrændstof ikke blot indføres kriterier for 
biodiversitet, men også sociale kriterier. De 
bæredygtighedskriterier, der er indeholdt i 
dette direktiv, udgør minimumkriterier, der 
kan udvides yderligere i forbindelse med 
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revisionen af direktiv 2003/30/EF.

Or. en

Begrundelse

Man bør fremme iblanding af biobrændstoffer med gode drivhusgasværdier i brændstofferne, 
men det må hindres, at dette kommer til at gå ud over biodiversiteten eller fører til væsentlige 
sociale ulemper i de producerende lande. Det er vigtigt at have et enkelt sæt 
bæredygtighedskriterier gældende for al relevant EU-lovgivning.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 36
BETRAGTNING 6

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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. 

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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. Biobrændstoffer 
bør have en drivhusgasreduktion på mindst 
50 % sammenlignet med fossile 
brændstoffer for at opveje de negative 
følger af dyrkning af brændstofafgrøder, 
såsom negative miljøpåvirkninger 
(anvendelse af gødning og pesticider), øget 
konkurrence om jord, vand og fødevarer 
samt øget pres på naturskove og 
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lokalsamfund.

Or. en

Begrundelse

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 37
BETRAGTNING 6 A (ny)

(6a) Kommissionen bør sikre, at offentlige 
tilskud til ikke-fossile brændstoffer 
begrænses til de brændstoffer, der opfylder 
bæredygtighedskriterierne i bilag VIb og 
har en drivhusgasbesparelse, der er 20 %
bedre end referencekriterierne.  Alle ikke-
fossile brændstoffer, der modtager 
offentlige tilskud, skal inden 2015 udvise 
en drivhusgasbesparelse, der er 80 % bedre 
end de gældende referencekriterier.

Or. en

Begrundelse

Offentlige tilskud (hvis sådanne skal gives) bør begrænses til de bedste produkter.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 38
BETRAGTNING 7

(7) Direktiv 98/70/EF forbinder fravigelse udgår



AM\688588DA.doc 7/73 PE 396.443v01-00

DA

af det højest tilladte damptryk for benzinen 
om sommeren med, om der er tale om 
arktiske eller strenge klimaforhold. Da 
anvendelsen af denne bestemmelse har 
medført en usikker retsstilling, må 
betingelserne for fravigelsen præciseres.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forslag til en mere klar definition vil forenkle anvendelsen af denne 
undtagelsesbestemmelse, hvilket imidlertid vil skabe risiko for øget luftforurening og forringet 
luftkvalitet. Den klargørelse, Kommissionen foreslår, rummer ikke nogen begrundelse for 
denne forenkling i anvendelsen af undtagelsen.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone og Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 39
BETRAGTNING 9

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert år 
fra 2010. Da dette direktiv blandt andet giver 
bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert år 
fra 2013. For at nå dette mål vil 
Kommissionen senest den 31. december 
2010 udarbejde en rapport med henblik på 
at udvikle en passende metodik til 
vurdering af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport, redegøre 
nærmere for sammenhængen med EU's 
emissionshandelsordning og undersøge 
gennemførligheden af og tidsplanen for en 
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gradvis reduktion af vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport. Kommissionen forelægger i 
givet fald Rådet og Europa-Parlamentet 
forslag til ændring af dette direktiv.  Da 
dette direktiv blandt andet giver bedre 
muligheder for brug af biobrændstoffer, 
bliver mekanismen for indberetning om og 
reduktion af drivhusgasser udarbejdet under 
hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 
2003/30/EF og efterfølgende lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Der skal 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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
lovgivning.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 40
BETRAGTNING 9

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert 
år fra 2010. Da dette direktiv blandt andet 

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
fossile brændstoffer, de leverer, og at sætte 
disse emissioner ned. For at nå dette mål vil 
Kommissionen senest den 31. december 
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giver bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

2010 udarbejde en rapport med henblik på 
at udvikle en passende metodik til 
vurdering af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport, samt 
undersøge gennemførligheden af og 
tidsplanen for en gradvis reduktion af 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser 
fra brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport. Kommissionen forelægger i 
givet fald Rådet og Europa-Parlamentet 
forslag til ændring af dette direktiv. Da 
dette direktiv blandt andet giver bedre 
muligheder for brug af biobrændstoffer, 
bliver mekanismen for indberetning om og 
reduktion af drivhusgasser udarbejdet under 
hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 
2003/30/EF og efterfølgende lovgivning.

Or. en

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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
lovgivning. 

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 41
BETRAGTNING 9

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
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emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert 
år fra 2010. Da dette direktiv blandt andet 
giver bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert år 
fra 2010. For at nå dette mål vil 
Kommissionen senest den 31. december 
2010 udarbejde en rapport med henblik på 
at udvikle en passende metodik til 
vurdering af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport, redegøre 
nærmere for sammenhængen med EU's 
emissionshandelsordning og undersøge 
gennemførligheden af og tidsplanen for en
gradvis reduktion af vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport. Kommissionen forelægger i 
givet fald Rådet og Europa-Parlamentet 
forslag til ændring af dette direktiv. Da 
dette direktiv blandt andet giver bedre 
muligheder for brug af biobrændstoffer, 
bliver mekanismen for indberetning om og 
reduktion af drivhusgasser udarbejdet under 
hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 
2003/30/EF og efterfølgende lovgivning.

Or. en

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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
lovgivning.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 42
BETRAGTNING 9
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(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert 
år fra 2010. Da dette direktiv blandt andet 
giver bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned. For at nå dette mål vil 
Kommissionen senest den 31. december 
2010 udarbejde en rapport med henblik på 
at udvikle en passende metodik til 
vurdering af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport, redegøre 
nærmere for sammenhængen med EU's 
emissionshandelsordning og undersøge 
gennemførligheden af og tidsplanen for en 
gradvis reduktion af vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport. Kommissionen forelægger i 
givet fald Rådet og Europa-Parlamentet 
forslag til ændring af dette direktiv. Da 
dette direktiv blandt andet giver bedre 
muligheder for brug af biobrændstoffer, 
bliver mekanismen for indberetning om og 
reduktion af drivhusgasser udarbejdet under 
hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 
2003/30/EF.

Or. en

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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
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lovgivning.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 43
BETRAGTNING 9

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert 
år fra 2010. Da dette direktiv blandt andet 
giver bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned. For at nå dette mål vil det 
være hensigtsmæssigt, at Kommissionen 
senest den 31. december 2010 udarbejder 
en rapport med henblik på at udvikle en 
passende metodik til vurdering af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport, redegøre nærmere for 
sammenhængen med EU's 
emissionshandelsordning og undersøge 
gennemførligheden af og tidsplanen for en 
gradvis reduktion af vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport. Kommissionen forelægger i 
givet fald Rådet og Europa-Parlamentet 
forslag til ændring af dette direktiv. Da 
dette direktiv blandt andet giver bedre 
muligheder for brug af bæredygtige
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF og 
efterfølgende lovgivning.
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Or. en

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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
lovgivning.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 44
BETRAGTNING 9

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
brændstoffer, de leverer, og at sætte disse 
emissioner ned med en fast størrelse hvert år 
fra 2010. Da dette direktiv blandt andet giver 
bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og reduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i direktiv 2003/30/EF.

(9) Brændstof til vejtransport står for ca. 20 
% af Fællesskabets drivhusgasemissioner. 
En metode til at nedbringe disse emissioner 
på er at nedbringe disse brændstoffers 
vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser. 
Det kan gøres på flere måder. På baggrund 
af, at Fællesskabet stræber efter at fortsætte 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner, og at 
emissionerne fra vejtransport spiller en 
vigtig rolle, er det hensigtsmæssigt at 
arbejde på en mekanisme, der pålægger 
brændstofleverandører at indberette vugge-
til-grav-emissionen af drivhusgasser fra de 
fossile brændstoffer, de leverer, og at sætte 
disse emissioner ned med en fast størrelse 
hvert år fra 2010. Da dette direktiv blandt 
andet giver bedre muligheder for brug af 
biobrændstoffer, bliver mekanismen for 
indberetning om og minimumsreduktion af 
drivhusgasser udarbejdet under hensyntagen 
til bestemmelserne i det kommende direktiv 
om vedvarende energi. 

Or. en
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 45
BETRAGTNING 11

(11) Kommissionens mål er, at 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren i 
2020. De stadige fremskridt inden for bil- og 
brændstofteknologi og et vedholdende ønske 
om at sikre optimal miljø- og 
sundhedsbeskyttelse kræver, at 
brændstofspecifikationerne regelmæssigt 
revurderes på grundlag af yderligere 
undersøgelser og analyser af virkningerne af 
additiver og biobrændstofkomponenter på de 
forurenende emissioner. Derfor bør der 
regelmæssigt aflægges rapport om 
mulighederne for at fremme en sænkning af 
kulstofindholdet i transportsektorens 
brændstof.

(11) Kommissionens mål er, at 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren i 
2020.
Eftersom direktiv 98/70/EF kommer til at 
indeholde en drivhusgasreduktion på 10 % 
for brændstof til motorkøretøjer inden 
2020, er målet om, at biobrændstoffer 
mindst skal udgøre 10 % af 
brændstofforbruget i 2020, imidlertid 
formålsløst og bør derfor fjernes. De 
stadige fremskridt inden for bil- og 
brændstofteknologi og et vedholdende ønske 
om at sikre optimal miljø- og 
sundhedsbeskyttelse kræver, at 
brændstofspecifikationerne regelmæssigt 
revurderes på grundlag af yderligere 
undersøgelser og analyser af virkningerne af 
additiver og bæredygtige
biobrændstofkomponenter på de forurenende 
emissioner. Derfor bør der regelmæssigt 
aflægges rapport om mulighederne for at 
fremme en sænkning af kulstofindholdet i 
transportsektorens brændstof.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forelagde et forslag om et reduktionsmål for drivhusgsasser fra brændstoffer 
på 10 % i 2020. Det giver således ingen yderligere gevinst at tilføje en målsætning om, at 
biobrændstof skal udgøre 10 % i 2020. Drivhusgasreduktionen på 10 % sikrer kun en 
drivhusgasreduktion, og det gør ingen forskel, om der anvendes biobrændstof i et omfang på 
5 %, 10 %, 15 % eller ingen biobrændstof overhovedet. Målsætningen om en 
biobrændstofandel på 10 % bidrager ikke til at bekæmpe klimaændringerne og kan i tilfælde 
af dårlige produktionsforhold (skovfældning, anvendelse af tørvejord og overdrevent 
vandforbrug) endog være til skade samfundet.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Ændringsforslag 46
BETRAGTNING 11

(11) Kommissionens mål er, at 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren i 
2020. De stadige fremskridt inden for bil- og 
brændstofteknologi og et vedholdende ønske 
om at sikre optimal miljø- og 
sundhedsbeskyttelse kræver, at 
brændstofspecifikationerne regelmæssigt 
revurderes på grundlag af yderligere 
undersøgelser og analyser af virkningerne af 
additiver og biobrændstofkomponenter på de 
forurenende emissioner. Derfor bør der 
regelmæssigt aflægges rapport om 
mulighederne for at fremme en sænkning af 
kulstofindholdet i transportsektorens 
brændstof.

(11) Kommissionens mål er, at 
biobrændstoffer skal udgøre mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren i 
2020. De stadige fremskridt inden for bil- og 
brændstofteknologi og et vedholdende ønske 
om at sikre optimal miljø- og 
sundhedsbeskyttelse kræver, at 
brændstofspecifikationerne regelmæssigt 
revurderes på grundlag af yderligere 
undersøgelser og analyser af virkningerne af 
additiver og biobrændstofkomponenter på de 
forurenende emissioner. Derfor bør der, når 
det anses for hensigtsmæssigt, regelmæssigt 
aflægges rapport om mulighederne for at 
fremme en sænkning af kulstofindholdet i 
transportsektorens brændstof.

Or. en

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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
lovgivning.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 47
BETRAGTNING 14

(14) Iblanding af ethanol i benzin øger 
blandingens damptryk, men 
benzinblandingers damptryk skal holdes lavt 
for at begrænse de luftforurenende 
emissioner. 

(14) Iblanding af ethanol i benzin øger 
blandingens damptryk, men 
benzinblandingers damptryk skal holdes lavt 
for at begrænse de luftforurenende 
emissioner.  Derfor må de maksimale 
damptryksniveauer for benzin sænkes. For 
at gøre det muligt for virksomhederne at 
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tilpasse sig denne nye begrænsning, bør 
sænkningen af de maksimale 
damptryksniveauer for benzin udføres i to 
skridt:  Først med en øjeblikkelig reduktion 
på 4 kPa af det gældende maksimale 
damptryksniveau for benzin og siden med 
en yderligere reduktion på 4 kPa af det 
maksimale damptryksniveau for benzin 
med virkning fra 1. januar 2013.

Or. fr

Begrundelse

For at gøre det muligt at reducere VOC-emissionerne, er det vigtigt at reducere de maksimale 
damptryksniveauer for almindelig benzin. Denne reduktion udføres i to skridt for at gøre det 
muligt for virksomhederne at tilpasse sig denne nye begrænsning.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 48
BETRAGTNING 14

(14) Iblanding af ethanol i benzin øger
blandingens damptryk, men 
benzinblandingers damptryk skal holdes lavt 
for at begrænse de luftforurenende 
emissioner. 

(14) Iblanding af ethanol i benzin kan sænke 
eller øge blandingens damptryk, eller det 
kan ingen virkning have alt afhængig af 
andelen af ethanol i blandingen og 
lufttemperaturforhold, men 
benzinblandingers damptryk skal holdes lavt 
for at begrænse de luftforurenende 
emissioner.

Or. en

Begrundelse

I direktivet måles damptrykket ved 38 °C, som er den temperatur, ved hvilken de små 
mængder ethanol i benzinen, der behandles i dette direktiv, øger damptrykket.  Små mængder 
ethanol i benzin har imidlertid vist sig ikke at have nogen effekt på damptrykket ved 
temperaturer på op til 20 ºC eller mere.  Store mængder ethanol i benzin reducerer 
damptrykket i den endelige benzin.
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Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 49
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

Or. en

Begrundelse

I beslutningen om temastrategien for luftforurening af 26. september 2006 opfordrede 
Europa-Parlamentet Kommissionen til at begrænse de flygtige organiske forbindelser 
(VOC'er) med 55 % mellem 2010 og 2020. En stigning i VOC-emissionerne, hvilket ville blive 
resultatet, hvis der anvendes en undtagelse for ethanol, er hverken i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets holdning eller berettiget. Der er andre metoder til iblanding af 
biobrændstoffer i konventionelle brændstoffer, som ikke fører til et øget damptryk. En 
undtagelse for ethanol er derfor uberettiget og bør slettes. 

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 50
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 
for biobrændstoffer får mulighed for at 
udvikle sig.

(16) For at tilskynde til brug af brændstoffer 
med lavere kulstofindhold under samtidig 
overholdelse af luftforureningsmålene bør
olieraffinaderierne stille benzin med lavt 
damptryk til rådighed i den fornødne 
mængde.
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Or. en

Begrundelse

I sin beslutning om temastrategien for luftforurening af 26. september 2006 opfordrede 
Europa-Parlamentet Kommissionen til at begrænse de flygtige organiske forbindelser 
(VOC'er) med 55 % mellem 2010 og 2020. En stigning i VOC-emissionerne, som ville blive 
resultatet, hvis der anvendes en undtagelse for ethanol, er hverken i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets holdning eller berettiget.  Der er andre metoder til iblanding af 
biobrændstoffer i konventionelle brændstoffer, som ikke fører til et øget damptryk. En 
undtagelse for ethanol er derfor uberettiget og bør slettes. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 51
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 
for biobrændstoffer får mulighed for at 
udvikle sig.

(16) For at tilskynde til brug af brændstoffer 
med lavere kulstofindhold under samtidig 
overholdelse af luftforureningsmålene bør
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 
for biobrændstoffer får mulighed for at 
udvikle sig. Dette må ikke føre til en 
generel stigning i VOC-emisionerne. 
Derfor må de maksimale 
damptryksniveauer sænkes.

Or. en

Begrundelse

(Dorette Corbey)
Iblanding af ethanol kan føre til et forøget damptryk. Det er vigtigt at sikre, at 
Kommissionens forslag ikke fører til en forøgelse af det maksimalt tilladte damptryk.

(Françoise Grossetête)
En sænkning af det maksimale damptryk for benzin vil gøre det muligt at reducere VOC-
emissionerne.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 52
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 
for biobrændstoffer får mulighed for at 
udvikle sig.

(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 
for bæredygtige biobrændstoffer får 
mulighed for at udvikle sig.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 53
BETRAGTNING 19

(19) I forbindelse med at der indføres en ny 
mekanisme for overvågning af 
drivhusgasemissioner, bør Kommissionen 
bemyndiges til at fastlægge den metodik, der 
skal benyttes ved indberetning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport og til mobile ikke-vejgående 
maskiner. Da de foranstaltninger og dem, 
der ændrer de ifølge artikel 10 i direktiv 
98/70/EF tilladte analysemetoder, er 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at supplere direktivet med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19) I forbindelse med at der indføres en ny 
mekanisme for overvågning af 
drivhusgasemissioner, bør Kommissionen 
bemyndiges til på grundlag af 
retningslinjer udformet af Europa-
Parlamentet og Rådet at fastlægge den 
metodik, der skal benyttes ved indberetning 
af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra fossile brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport og til mobile 
ikke-vejgående maskiner. Da de 
foranstaltninger og dem, der ændrer de 
ifølge artikel 10 i direktiv 98/70/EF tilladte 
analysemetoder, er generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
supplere direktivet med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a 
i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en
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Begrundelse

Ud fra et demokratisk synspunkt er det vigtigt, at Europa-Parlamentet og Rådet angiver 
retningslinjerne for metodikken for denne overvågning i stedet for helt at lade dette ske i en 
komitologiprocedure. Den nuværende europæiske produktion af biobrændstof opnår 
drivhusgasreduktioner, som skal påvises i det kommende direktiv om vedvarende energi. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 54
BETRAGTNING 19

(19) I forbindelse med at der indføres en ny 
mekanisme for overvågning af 
drivhusgasemissioner, bør Kommissionen 
bemyndiges til at fastlægge den metodik, der 
skal benyttes ved indberetning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra 
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport og til mobile ikke-vejgående 
maskiner. Da de foranstaltninger og dem, 
der ændrer de ifølge artikel 10 i direktiv 
98/70/EF tilladte analysemetoder, er 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at supplere direktivet med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19) I forbindelse med at der indføres en ny 
mekanisme for overvågning af 
drivhusgasemissioner, bør Kommissionen 
bemyndiges til at fastlægge den metodik, der 
skal benyttes ved indberetning af vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser fra fossile
brændstoffer, der benyttes inden for 
vejtransport og til mobile ikke-vejgående 
maskiner. Da de foranstaltninger og dem, 
der ændrer de ifølge artikel 10 i direktiv 
98/70/EF tilladte analysemetoder, er 
generelle foranstaltninger, der har til formål 
at supplere direktivet med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende europæiske produktion af biobrændstof opnår påviselige 
drivhusgasreduktioner. Vugge-til-grav-analyser viser, at importeret biobrændstof kan nå op 
på højere reduktioner. Hvis biobrændstoffer omfattes af denne foranstaltning, ville det få det 
europæiske brændstofmarked til udelukkende at importere biobrændstof. Det ville resultere i 
forringet energi- og fødevaresikkerhed samt tab af arbejdspladser og forringet 
samfundsøkonomisk udvikling i Europa. Det ville få industrien til at standse de investeringer i 
forskning og udvikling, som er nødvendige for udviklingen af anden generation af 
biobrændstoffer, der forventes at være i stand til at leve op til både reduktionen af 
drivhusgasemissioner og produktionsomkostningerne for importeret biobrændstof.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 55
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) Bæredygtig biobrændstofteknologi 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 
bæredygtige biobrændstoffer, hvis det er 
hensigtsmæssigt. Det drejer sig bl.a. om 
methanol, ethanol, højere alkoholer, ethere 
og andre oxygenater. På baggrund af den 
voldsomme debat blandt videnskabsfolk i 
den videnskabelige verden og i samfundet 
som sådan om 
drivhusgasreduktionsværdier og de 
negative bivirkninger forbundet med 
produktionen af biobrændstoffer af første 
generation (ethanol/diesel fra 
fødevareafgrøder)bør mindst 50 % af de 
biobrændstoffer, der opfylder 
drivhusgasmålene i dette direktiv og 
kravene til enhver form for (finansielt) 
tilskud, være biobrændstoffer af anden 
generation (brændstof fremstillet af 
træcellulose) med henblik på en udfasning 
af biobrændstoffer af første generation 
inden 2020.

Or. en

Begrundelse

Mange biobrændstoffer af første generation har en dårlig drivhusgasreduktionseffekt 
sammenlignet med fossile brændstoffer. Der er endvidere negative miljømæssige og sociale 
bivirkninger. Biobrændstoffer af anden generation ser ud til at være mere effektive på grund 
af deres større udbytte, idet de er flerårige afgrøder, og de dermed forbundne 
dyrkningsmetoder, der ikke kræver jordbearbejdning, samt fordi, de har et lavere behov for 
landbrugsinput. For at opnå en bæredygtig fremtid for biobrændstoffer, bør kun 
biobrændstoffer af anden generation fremmes i EU.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

Artikel 2, stk. 1, nr. 2 (direktiv 98/70/EF)

-1. Artikel 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:
2. »dieselolie«: gasolie, som henhører 
under KN-kode 2710 00 66, og som 
anvendes til fremdrift af motorkøretøjer 
som omhandlet i direktiv 70/220/EØF og 
88/77/EØF.  Den kan fra januar 2010 
indeholde op til 10 % og fra januar 2015 op 
til 15 % fedtsyremethylester i 
overensstemmelse med CEN-norm 
EN14214. 

Or. en

Begrundelse

Iblanding af biodiesel (FAME) i konventionel diesel (uden mærkningskrav) er i dag 
begrænset til 5 volumenprocent, hvilket er en alvorlig hindring for produktionen af biodiesel i 
Europa. Direktiv 2003/0030 opstiller imidlertid et mål for biobrændstoffer på 5,75 %, 
beregnet på grundlag af energiindhold, for 2010.  Det vil ikke være muligt at nå dette mål 
(6,5 volumenprocent) og det retsligt bindende mål på 10 % (12 volumenprocent), hvis loftet 
på 5 % ikke forhøjes til 10 % i 2010 og efterfølgende til mindst 15 % allerede i 2015. 

Ændringsforslag af Gintaras Didžiokas

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 2, stk. 1, nr. 5 (direktiv 98/70/EF)

1. I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende som 
nr. 5:

udgår

"5. "arktiske eller strenge klimaforhold": 
gennemsnitlige vintertemperaturer fra 
oktober til april i den pågældende region 
eller medlemsstat, som er lavere end 
Fællesskabets gennemsnit."

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen forslag til en mere klar definition vil forenkle anvendelsen af denne 
undtagelsesbestemmelse, hvilket imidlertid vil skabe risiko for øget luftforurening og forringet 
luftkvalitet.  Den klargørelse, Kommissionen foreslår, forklarer ikke, hvordan anvendelsen af 
undtagelsen vil blive enklere. Den foreslåede definition vil også hæmme anvendelsen af 
biobrændsel urimeligt, eftersom den giver brændstofleverandører et stærkt incitament til at 
vælge ren fossil benzin som følge af denne undtagelse i stedet for brændstoffer, der er iblandt 
biobrændstoffer. 

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 2, stk. 1, nr. 5 (direktiv 98/70/EF)

"5. "arktiske eller strenge klimaforhold": 
gennemsnitlige vintertemperaturer fra 
oktober til april i den pågældende region 
eller medlemsstat, som er lavere end 
Fællesskabets gennemsnit."

"5. "lave lufttemperaturforhold om 
sommeren": gennemsnitlige 
sommertemperaturer fra maj til september i 
den pågældende region eller medlemsstat, 
som er lavere end Fællesskabets 
gennemsnit."

Or. en

Begrundelse

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 2, stk. 1, nr. 5 (direktiv 98/70/EF)

"5. "arktiske eller strenge klimaforhold": 
gennemsnitlige vintertemperaturer fra 
oktober til april i den pågældende region 

"5. "arktiske eller strenge klimaforhold": 
gennemsnitlige vintertemperaturer fra 
oktober til april i den pågældende region 
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eller medlemsstat, som er lavere end 
Fællesskabets gennemsnit."

eller medlemsstat, som er 2,5 grader celsius
lavere end Fællesskabets gennemsnit."

Or. en

Begrundelse

Definitionen i Kommissionens forslag er alt for bred. Hvis denne definition følges, vil en stor 
mængde lande og regioner blive omfattet af den.  For eksempel er gennemsnitstemperaturen 
om vinteren i alle EU's hovedstæder 4,9 grader celsius. 17 af de 27 medlemsstater har 
gennemsnitstemperaturer på under 4,9 grader. Det gælder endda for Nederlandene, som 
normalt virkelig ikke har nogen streng vinter. Det er derfor ikke nødvendigt at skærpe 
definitionen. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 2, stk. 1, nr. 5 a  (nyt) (direktiv 98/70/EF)

1a. I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende 
som nr. 5a:
"5a. ”bæredygtigt biobrændstof”:
a) kun de biobrændstoffer, der giver en 
drivhusgasreduktion på >50 % 
sammenlignet med fossile brændstoffer
b) kun de biobrændstoffer, for hvilke 
drivshusgasbesparelsen fra ”vugge til grav” 
sammenlignet med fossile brændstoffer er 
større end forskellen i henseende til evnen 
til at oplagre drivhusgasser mellem det 
respektive biobrændstof og alternative 
naturlige ”reference”-afgrøder (græs, 
træer) i organiske forbindelser over og 
under jorden.” 

Or. en

Begrundelse

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
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other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 2, stk. 1, nr. 5 a  (nyt) (direktiv 98/70/EF)

1a. I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende 
som nr. 5a:
”5a. “drivhusgasværdi”: mængden af 
drivhusgas i brændstoffet, målt i CO2-
ækvivalenter, plus den mængde CO2-
ækvivalenter, der udledes under 
ekstraktions- og produktionsprocesser, 
transport, distribution og ændringer af 
arealanvendelse.” 

Or. en

Begrundelse

Den mulige medregning af enhver fremtidig dokumenteret brug af CO2-opsamling og -
lagring kan, hvis dette tillades, præciseres i de tekniske  bestemmelser i overensstemmelse 
med den kommende COD-forordning om spørgsmålet. Fraregning af enhver mulig CO2-
lagringsfunktion i produktionsfasen bør ikke tillades for biomasse beregnet til anvendelse som 
brændstof.  

Ændringsforslag af Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA B

Artikel 3, stk. 2, litra c (direktiv 98/70/EF)

b) I stk. 2, litra c), indsættes udtrykket 
"eller bilag V" som afslutning på sidste 
punktum.

udgår
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Or. en

Begrundelse

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA B A (nyt)

Artikel 3, stk. 2, litra c a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

(ba) I stk. 2 indsættes følgende som litra ca:
“(ca) Medlemsstaterne sikrer, at benzin, 
der markedsføres på deres område, opfylder 
specifikationerne i bilag III på datoen for 
offentliggørelse af den standard, der 
udvikles af en Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN). 

Or. en

Begrundelse

En forhøjelse af maksimumindholdet af ethanol i benzinspecifikationer fra 5 til 10 % v/v 
forudsætter, at andre parametre i specifikationerne og standarden EN 228 ændres, hvoraf den 
vigtigste er det maksimale oxygenindhold, som bør forhøjes til 3,7 % m/m. Disse ændringer 
vil kunne påvirke motorernes effektivitet og emissioner, og motorerne vil skulle testes i 
forhold til en ny referencebenzin. Der vil derfor være behov for en fuldstændig revision af EN 
228-standarden, og nye specifikationer bør som følge heraf ikke gennemføres før EN 228-
standarden revideres.
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Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 64
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".

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Der er betydelige fordele ved at holde fast ved den CEN-standardiserede EN 228-benzin for 
EU’s forbrugere og erhvervsliv og for bilindustrien, f.eks. undgåelse af forvirring ved 
pumperne, forsyningssikkerhed, omkostningsminimering og sikkerhed for, at køretøjer kan 
forsynes med samme brændstofsstandard, uanset hvor i EU de kører.  En forhøjelse af de 
nuværende grænseværdier, der afstemmes efter køretøjernes krav/kompatibilitet, er at 
foretrække frem for at tillade flere specifikationer.  Den foreslåede supplerende benzintype 
bør fjernes, og der bør foretages de nødvendige ændringer af de eksisterende 
benzinspecifikationer. 

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA C

Artikel 3, stk. 3, afsnit 2 (direktiv 98/70/EF)

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Artikel 3, stk. 3, vedrører indførelsen af en ny brændstoftype i bilag V. Det ville være bedre 
for både miljøet og udbredelsen af biobrændstoffer, hvis der blev defineret en enkelt 
benzintype. Erstatning af bilag III med bilag V med passende mærkning menes at være den 
bedste måde at opnå dette på.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 66
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 
"Benzin med højt indhold af oxygenat".

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen “biobrændstoffer” forleder forbrugeren til at tro, at denne benzintype er 
miljøvenlig. Under alle omstændigheder bør betegnelsen "benzin med højt indhold af 
biobrændstoffer" forbeholdes benzin med en virkelig høj procentdel biokomponenter. Benzin, 
der indeholder 0 til 5 volumenprocent ethanol, bør derfor kaldes ”benzin”, og en benzintype, 
der kan have et højere oxygenindhold og op til 10 volumenprocent ethanol, bør kaldes 
”Benzin med højt indhold af oxygenat”.
  

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA C

Artikel 3, stk. 3, afsnit 2 (direktiv 98/70/EF)

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 
"Benzin med indhold af biobrændstoffer".
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Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed for forbrugerne bør betegnelsen "benzin med højt indhold af 
biobrændstoffer" forbeholdes benzin med en virkelig høj procentdel biobrændstoffer. Benzin, 
der indeholder 0 til 5 volumenprocent biobrændstoffer, bør derfor kaldes ”benzin med lavt 
indhold af biobrændstoffer”, og benzin, der indeholder mere end 5 volumenprocent 
biobrændstoffer, bør kaldes ”benzin med indhold af biobrændstoffer”.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C

Artikel 4, stk. 5 (direktiv 98/70/EF)

5. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er 
bestemt til brug i mobile ikke-vejgående 
maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer, og som markedsføres på 
deres område efter den 1. januar 2008, 
indeholder under 1000 mg svovl pr. kg. 
Senest den 31. december 2009 må 
svovlindholdet i gasolier bestemt til brug i 
mobile ikke-vejgående maskiner og 
landbrugs- og skovbrugstraktorer, men ikke
fartøjer til indlandstransport, maksimalt 
være 10 mg/kg."

5. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er 
bestemt til brug i mobile ikke-vejgående 
maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer, og som markedsføres på 
deres område efter den 1. januar 2008, 
indeholder under 1000 mg svovl pr. kg. 
Senest den 31. december 2009 må 
svovlindholdet i gasolier bestemt til brug i 
mobile ikke-vejgående maskiner og 
landbrugs- og skovbrugstraktorer, inklusive
fartøjer til indlandstransport, maksimalt 
være 10 mg/kg."

Dette udelukker ikke yderligere krav om 
reduktion af emissioner fra fartøjers 
motorer.
Medlemsstaterne påser desuden, at 
gasolier, der er bestemt til brug i mobile 
ikke-vejgående maskiner og i fartøjer til 
indlandstransport, senest den 31. december 
2009 er tilpasset den dieseloliekvalitet for 
vejgående køretøjer, der er anført i bilag 
IV.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen foreslår at sænke svovlindholdet i brændstof til mobile ikke-vejgående 
maskiner og til landbrugs- og skovbrugstraktorer. Disse brændstoffer bør opfylde alle de 
specifikationer, der gælder for vejkøretøjer, jf. bilag IV. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso + Martin Callanan

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C

Artikel 4, stk. 5 (direktiv 98/70/EF)

"5. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er 
bestemt til brug i mobile ikke-vejgående 
maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer, og som markedsføres på 
deres område efter den 1. januar 2008, 
indeholder under 1000 mg svovl pr. kg. 
Senest den 31. december 2009 må 
svovlindholdet i gasolier bestemt til brug i 
mobile ikke-vejgående maskiner og 
landbrugs- og skovbrugstraktorer, men ikke 
fartøjer til indlandstransport, maksimalt 
være 10 mg/kg."

"5. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er 
bestemt til brug i mobile ikke-vejgående 
maskiner og landbrugs- og 
skovbrugstraktorer, og som markedsføres på 
deres område efter den 1. januar 2008, 
indeholder under 1000 mg svovl pr. kg. 
Senest den 31. december 2009 må 
svovlindholdet i gasolier bestemt til brug i 
mobile ikke-vejgående maskiner og 
landbrugs- og skovbrugstraktorer, men ikke 
fartøjer til indlandstransport, maksimalt 
være 50 mg/kg."

Or. en

Begrundelse

Fremtidige emissionsstandarder for mobile ikke-vejgående maskiner (niveau IIIB, der træder 
i kraft den 31. december 2009) vil kræve, at der indføres systemer til behandling af 
udstødningen fra de anvendte motorer. Systemer til behandling af udstødningsgasser, der 
reducerer emissionsniveauerne for partikler og NOx, er fuldt effektive, når der anvendes
brændstof med et maksimalt svovlindhold på 50 mg/kg i stedet for10 mg/kg.  

50 mg/kg svovlindhold vil gøre det muligt at transportere diesel til ikke-vejgående maskiner i 
de samme tankvogne som fyringsolie.  Det ville ellers være teknisk og praktisk ude af 
proportioner at fastsætte svovlindholdet til ikke-vejgående formål til 10mg/kg. 

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C

Artikel 4, stk. 5, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 98/70/EF)



AM\688588DA.doc 31/73 PE 396.443v01-00

DA

Medlemsstaterne påser desuden, at 
gasolier, der er bestemt til brug i mobile 
ikke-vejgående maskiner og i fartøjer til 
indlandstransport, senest den 31. december 
2009 er tilpasset den dieseloliekvalitet for 
vejgående køretøjer, der er anført i bilag IV 
og bilag IVa (nyt).

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår at sænke svovlindholdet i brændstof til mobile ikke-vejgående 
maskiner og til landbrugs- og skovbrugstraktorer. Den kommer imidlertid ikke med noget 
forslag vedrørende andre forurenede stoffer som f.eks. polycykliske aromatiske kulbrinter. 
Det er vigtigt, at brændstofferne til disse køretøjer opfylder alle de krav, der også gælder for 
vejgående maskiner, således som fastlagt i bilag IV og bilag IVa.

Ændringsforslag af Claude Turmes and Umberto Guidoni + Martin Callanan

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA D

Artikel 4, stk. 6 (direktiv 98/70/EF)

d) Følgende indsættes som stk. 6: udgår
"6. Medlemsstaterne påser, at det højest 
tilladte svovlindhold i gasolier, der er 
bestemt til brug i fartøjer til 
indlandstransport, senest den 31. december 
2009 fastsættes til 300 mg/kg.
 Medlemsstaterne påser, at denne grænse 
sættes ned til 10 mg/kg senest den 31. 
december 2011."

Or. en

Begrundelse

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.
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(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA D

Artikel 4, stk. 6 (direktiv 98/70/EF)

"6. Medlemsstaterne påser, at det højest 
tilladte svovlindhold i gasolier, der er 
bestemt til brug i fartøjer til 
indlandstransport, senest den 31. december 
2009 fastsættes til 300 mg/kg.   
Medlemsstaterne påser, at denne grænse 
sættes ned til 10 mg/kg senest den 31. 
december 2011."

"6. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er 
bestemt til brug i fartøjer til 
indlandstransport, overholder de 
standardspecifikationer, der er fastsat i 
bilag VI, og at det højest tilladte 
svovlindhold er 10 mg/kg. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om at gøre dieselolie med lavt svovlindhold tilgængeligt for fartøjer 
til indlandstransport efter en totrinsplan, der første sænker indholdet fra 1000 ppm til 300 
ppm fra slutningen af 2009 og siden hen til 10 ppm, er meningsløst af adskillige tekniske, 
økonomiske og miljømæssige grunde.    Overgangsperioden for gasolier med 300 ppm 
svovlindhold er teknisk set ikke nødvendig, da 98 % af de nuværende motorer kan fungere 
uden nogen komplikationer på brændstof med 10 ppm svovl (EN 590). EU bør derfor 
nedsætte svovlindholdet i gasolier til 10 ppm (EN 590 kvalitetsstandard) på én gang.

Ændringsforslag af Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA D

Artikel 4, stk. 6 (direktiv 98/70/EF)

"6. Medlemsstaterne påser, at det højest 
tilladte svovlindhold i gasolier, der er 

6. Medlemsstaterne påser, at det højest 
tilladte svovlindhold i gasolier, der er 
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bestemt til brug i fartøjer til 
indlandstransport, senest den 31. december 
2009 fastsættes til 300 mg/kg.   
Medlemsstaterne påser, at denne grænse 
sættes ned til 10 mg/kg senest den 31. 
december 2011."

bestemt til brug i fartøjer til 
indlandstransport, senest den 31. december 
2009 fastsættes til 10 mg/kg. 

Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er 
bestemt til brug i mobile ikke-vejgående 
maskiner og i fortøjer på indre vandveje 
senest den 31. december 2009 er tilpasset 
den dieseloliekvalitet for vejgående 
køretøjer, der er anført i bilag IV og bilag 
IVa.

Or. en

Begrundelse

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B

Artikel 6, stk. 1 a (direktiv 98/70/EF)

"la. Uanset bilag III kan en medlemsstat 
træffe foranstaltninger til at sikre, at der på 
hele dens område eller bestemte dele af det, 
hvor gennemsnitstemperaturen om vinteren 
er meget lav, tillades et højere damptryk end 
det, der er fastsat som det højeste om 
sommeren i fodnote 5 i bilag III og fodnote 
4 i bilag V."

Uanset bilag III kan en medlemsstat træffe 
foranstaltninger til at sikre, at der på hele 
dens område eller bestemte dele af det, hvor 
gennemsnitstemperaturen om vinteren er 
meget lav, tillades et højere damptryk end 
det, der er fastsat som det højeste om 
sommeren i fodnote 5 i bilag III."

Or. en
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Begrundelse

Artikel 6, stk. 3, vedrører indførelsen af en ny brændstoftype i bilag V. Det ville være bedre 
for både miljøet og udbredelsen af biobrændstoffer, hvis der blev defineret en enkelt 
benzintype. Erstatning af bilag III med bilag V med passende mærkning menes at være den 
bedste måde at opnå dette på.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B

Artikel 6, stk. 1 a (direktiv 98/70/EF)

"1a. Uanset bilag III kan en medlemsstat 
træffe foranstaltninger til at sikre, at der på 
hele dens område eller bestemte dele af det, 
hvor gennemsnitstemperaturen om vinteren 
er meget lav, tillades et højere damptryk end 
det, der er fastsat som det højeste om 
sommeren i fodnote 5 i bilag III og fodnote 
4 i bilag V." 

"1a. Uanset bilag III kan en medlemsstat 
træffe foranstaltninger til at sikre, at der på 
hele dens område eller bestemte dele af det, 
hvor der er lave lufttemperaturer om
sommeren, tillades et højere damptryk end 
det, der er fastsat som det højeste om 
sommeren i fodnote 5 i bilag III og fodnote 
4 i bilag V."

Or. en

Begrundelse

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a (direktiv 98/70/EF)

"Artikel 7a udgår
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Nedbringelse af drivhusgasemissionerne
1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af brændstof 
til vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom. 
2. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2011, at leverandører af brændstof 
til vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, reducerer 
disse brændstoffers emissioner af 
drivhusgasser. Reduktionen består i, at den 
årlige emission hvert kalenderår frem til 
2020 nedbringes med 1% af emissionen i 
2010. De vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser pr. energienhed fra disse 
brændstoffer, som indberettes i 2020, må 
ikke være højere end 90% af de 
indberettede emissioner i 2010. 
3. De foranstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre overvågning, 
indberetning og kontrol af vugge-til-grav-
emissionerne af drivhusgasser i stk. 1 og 2, 
som tager udgangspunkt i en nøjagtig 
definition af, hvad der skal tages hensyn til 
ved beregningen af disse emissioner, og 
som er udformet som supplering af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 
2.

Or. en

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, bør 
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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU. Disse spørgsmål skal løses i kommende 
lovgivning.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 1 (direktiv 98/70/EF)

1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom.

Medlemsstaterne forlanger fra den 1. januar 
2015, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom.

Or. pl

Begrundelse

Oliemarkedet er i stadig vækst, hvilket betyder, at prioriteten i de central- og østeuropæiske 
lande er at værne om energisikkerheden gennem sikre energiforsyninger.  Et direktiv, som 
kan bidrage ikke kun til miljøbeskyttelse, men også og først og fremmest til uafhængighed af 
østlige leverandører, er derfor af afgørende betydning.  

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 1 (direktiv 98/70/EF)

1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom. 

1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom. Desuden skal der 
tilvejebringes beviser for alle parter i 
produktionskæden om, at 
bæredygtighedskriterierne bliver opfyldt. 
Alle oplysninger, der indberettes af 
olieleverandører, offentliggøres af 
Kommissionen. 

Or. en
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Begrundelse

Bortset fra indberetning af vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser skal olieleverandører 
også indberette og tilvejebringe bevis for overholdelse af de europæiske 
bæredygtighedskriterier i bilag VIb. Overholdelsen af bæredygtighedskriterierne er meget 
vigtig på grund af de mange negative følgevirkninger af produktionen af biobrændstoffer 
(skovrydning, sociale problemer osv.). Offentliggørelse af oplysningerne vil kunne bidrage til 
at skabe respekt om kriterierne og involvere aktørerne i håndhævelsen af kriterierne.  

Ændringsforslag af  Adriana Poli Bortone og Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 1 (direktiv 98/70/EF)

1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-
emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom.

1. Et år efter offentliggørelsen af den 
kommissionsrapport, der er omtalt i artikel 
9a, forlanger medlemsstaterne, at 
leverandører af brændstof til vejtransport 
og mobile ikke-vejgående maskiner, som 
markedsføres, overvåger disse 
brændstoffers vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser og aflægger rapport herom.

Or. en

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 til vejtransport, bør der først 
udvikles en harmoniseret og konkret metodik til en effektiv beregning af disse emissioner.  

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 1 (direktiv 98/70/EF)

1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, overvåger 
disse brændstoffers vugge-til-grav-

1. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2009, at leverandører af fossilt
brændstof til vejtransport og mobile ikke-
vejgående maskiner, som markedsføres, 
overvåger disse brændstoffers vugge-til-
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emissioner af drivhusgasser og aflægger 
rapport herom. 

grav-emissioner af drivhusgasser pr. 
energienhed og aflægger rapport herom. 

Or. en

Begrundelse

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 2 (direktiv 98/70/EF)

2. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2011, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, reducerer disse 
brændstoffers emissioner af drivhusgasser. 
Reduktionen består i, at den årlige emission 
hvert kalenderår frem til 2020 nedbringes 
med 1% af emissionen i 2010. De vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser pr. 
energienhed fra disse brændstoffer, som 
indberettes i 2020, må ikke være højere end 
90% af de indberettede emissioner i 2010. 

2.  Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2018, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, reducerer disse 
brændstoffers emissioner af drivhusgasser. 
Reduktionen består i, at den årlige emission 
hvert kalenderår frem til 2018 nedbringes 
med 0,5% af emissionen i 2025. De vugge-
til-grav-emissioner af drivhusgasser pr. 
energienhed fra disse brændstoffer, som 
indberettes i 2025, må ikke være højere end 
90% af de indberettede emissioner i 2015. 

Or. pl

Begrundelse

Oliemarkedet er i stadig vækst, hvilket betyder, at prioriteten i de central- og østeuropæiske 
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lande er at værne om energisikkerheden gennem sikre energiforsyninger.  Et direktiv, som 
kan bidrage ikke kun til miljøbeskyttelse, men også og først og fremmest til uafhængighed af 
østlige leverandører, er derfor af afgørende betydning.  

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone og Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 2 (direktiv 98/70/EF)

2. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2011, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, reducerer disse 
brændstoffers emissioner af drivhusgasser. 
Reduktionen består i, at den årlige emission 
hvert kalenderår frem til 2020 nedbringes 
med 1 % af emissionen i 2010. De vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser pr. 
energienhed fra disse brændstoffer, som 
indberettes i 2020, må ikke være højere end 
90 % af de indberettede emissioner i 2010.

2. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2014, at leverandører af brændstof til 
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, reducerer disse 
brændstoffers emissioner af drivhusgasser. 
Reduktionen består i, at den årlige emission 
hvert kalenderår frem til 2013 nedbringes 
med 1 % af emissionen i 2023. De vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser pr. 
energienhed fra disse brændstoffer, som 
indberettes i 2023, må ikke være højere end 
90 % af de indberettede emissioner i 2013.

Or. en

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 til vejtransport, bør der først 
udvikles en harmoniseret og konkret metodik til en effektiv beregning af disse emissioner.  

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 2 (direktiv 98/70/EF)

2. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2011, at leverandører af brændstof til
vejtransport og mobile ikke-vejgående 
maskiner, som markedsføres, reducerer disse 
brændstoffers emissioner af drivhusgasser. 
Reduktionen består i, at den årlige emission 
hvert kalenderår frem til 2020 nedbringes 

2. Medlemsstaterne forlanger fra den 1. 
januar 2011, at leverandører af fossilt 
brændstof til vejtransport og mobile ikke-
vejgående maskiner, som markedsføres, 
reducerer disse brændstoffers emissioner af 
drivhusgasser. Reduktionen består i, at den 
årlige emission hvert andet kalenderår frem 
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med 1 % af emissionen i 2010. De vugge-til-
grav-emissioner af drivhusgasser pr. 
energienhed fra disse brændstoffer, som 
indberettes i 2020, må ikke være højere end 
90% af de indberettede emissioner i 2010. 

til 2020 nedbringes med 2 % af emissionen i 
2010. De vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser pr. energienhed fra disse 
brændstoffer, som indberettes i 2020, må 
ikke være højere end 90% af de indberettede 
emissioner i 2010.

Or. en

Begrundelse

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 7 a, stk. 2 a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

2a. Olieleverandører skal yde mindst 
halvdelen af den reduktionsindsats, der 
ikke berører raffinering og/eller udvinding, 
gennem ikke-fossile komponenter i diesel.

Or. en
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Begrundelse

EU’s brændstofmarked er ikke selvforsynende med diesel.  Hvis dette søges afhjulpet med 
ikke-fossile benzinblandinger, vil det føre til en endnu mere omfattende olietransport. Der bør 
ikke opmuntres til væsentlige stigninger i importen af ethanol fra Sydamerika, da dette vil 
føre til yderligere stigninger i eksporten af benzin fra EU til Nordamerika eller Sydøstasien.   
Lovgivningen bør udformes således, at den fremmer investeringer i dieselerstatninger med det 
størst mulige potentiale for drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 85
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."

Or. en

Begrundelse

Følger ændringsforslagene til betragtning 15 og 16 af samme forslagsstiller, 

I sin beslutning om temastrategien for luftforurening af 26. september 2006 opfordrede 
Parlamentet Kommissionen til at begrænse de flygtige organiske forbindelser (VOC'er) med 
55 % mellem 2010 og 2020. En stigning i VOC-emissionerne, som ville blive resultatet, hvis 
der anvendes en undtagelse for ethanol, er hverken i overensstemmelse med Parlamentets 
holdning eller berettiget.  Der er andre metoder til iblanding af biobrændstoffer i 
konventionelle brændstoffer, som ikke fører til et øget damptryk. En undtagelse for ethanol er 
derfor uberettiget og bør udgå.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 1, NR. 5



PE 396.443v01-00 42/73 AM\688588DA.doc

DA

Artikel 7 b (direktiv 98/70/EF)

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."

Foranstaltninger, der vedrører detaljer om 
iblanding af ethanol i benzin, især 
damptrykket som fastsat i bilag VI, og 
eventuelle alternativer, samt de nødvendige 
ændringer af andre flygtighedsparametre, 
der er fastsat i EN228, og som er udformet 
til bl.a. at supplere ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter 
proceduren i artikel 11, stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2003/30/EF anerkender, at de eksisterende brændstofspecifikationer hæmmer 
biobrændstoffer. 

Direktiv 2003/17/EF identificerer det samme problem og stiller krav til Kommissionen om at 
overveje ”behovet for at tilskynde til indførelse af alternative brændstoffer, herunder 
biobrændstoffer, samt behovet for at ændre andre parametre i brændstofspecifikationerne for 
både konventionelle og alternative brændstoffer, f.eks. for at foretage sådanne ændringer af 
grænseværdierne for benzins flygtighed i dette direktiv, som er nødvendige for, at de kan finde 
anvendelse på blandinger af bioethanol”. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 1, NR. 5

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

Artikel 7 ba
Bæredygtighedskriterier for 

biobrændstoffer
1. Kun de biobrændstoffer, der opfylder 
kriterierne for bæredygtig produktion på 
vugge-til-grav-basis, jf. bilag VIb, anses for 
at bidrage til målet i artikel 7a.
2. Medlemsstaterne accepterer bilaterale og 
multilaterale aftaler mellem Fællesskabet 
og tredjelande som dokumentation for, at 
vilkårene i bilag VIb er opfyldt.
3. Medlemsstaterne accepterer 
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dokumentation for overholdelse af frivillige 
internationale ordninger, der sætter 
standarder for bæredygtig produktion af 
landbrugs- eller skovbrugsprodukter, som 
bevis på, at vilkårene i bilag VIb er opfyldt, 
forudsat at det er accepteret, at disse 
ordninger opfylder passende standarder for 
pålidelighed, transparens og kontrol 
gennem en uafhængig tredjepart. En liste 
over ordninger, der opfylder disse kriterier, 
offentliggøres og ajourføres regelmæssigt. 
Bæredygtighedskriterierne i bilag VIb 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 11, stk. 2. Disse kriterier 
udgør minimumskriterier, der kan udvikles 
yderligere i forbindelse med revisionen af 
direktiv 2003/30/EF.

Or. en

Begrundelse

Produktion af biomasse kan føre til alvorlige problemer for biodiversiteten og til sociale 
problemer. Det ændrede direktiv om brændstofkvalitet fremmer produktionen af biomasse 
med et relativt lavt indhold af drivhusgasser, men der er også behov for kriterier for 
biodiversitet og sociale forhold. Det er vigtigt, at Parlamentet formulerer retningslinjer for 
disse kriterier i stedet for at overlade dem til komitologiproceduren. Disse kriterier vil udgøre 
et grundlag, der kan udvides i forbindelse med revisionen af biobrændstofdirektivet, der skal 
finde sted i 2008. Det er vigtigt med et enkelt sæt bæredygtighedskriterier, der kan gælde for 
al relevant EU-lovgivning.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 1, NR. 5

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

Artikel 7 ba
Bæredygtighedskriterier for brændstoffer

1. Kun brændstoffer og ikke-fossile 
råvarer, som opfylder kriterierne for 
bæredygtig produktion, og som kan bevise 
de drivhusgasværdier på vugge-til-grav-
basis, der er fastsat i bilag VIb, anses for at 
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være i overensstemmelse med artikel 7a.
2. Medlemsstaterne kan acceptere 
bilaterale og multilaterale aftaler, med 
forbehold af kontrol gennem en tredjepart, 
mellem Fællesskabet og tredjelande som 
dokumentation for, at vilkårene i bilag VIb 
er opfyldt. 
3. Medlemsstaterne kan acceptere 
dokumentation for overholdelse af frivillige 
internationale ordninger, der sætter 
standarder for bæredygtig produktion af 
landbrugs- eller skovbrugsprodukter, som 
bevis på, at de relevante betingelser i bilag 
VIb er opfyldt, forudsat at det er accepteret, 
at disse ordninger opfylder passende 
standarder for pålidelighed, transparens og 
kontrol gennem en uafhængig tredjepart. 
En liste over ordninger, der opfylder disse 
kriterier, offentliggøres og ajourføres 
regelmæssigt.
Bæredygtighedskriterierne i bilag VIb 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 11, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens Generaldirektorat for Miljø bær bemyndiges til at stille forslag om 
obligatoriske bæredygtighedskriterier for brændstoffer. Produktionen af brændstoffer og 
råvarer til transport kan få alvorlige negative virkninger for biodiversitet og sociale forhold. 
Dette forslag fremme effektivitet i forbindelse med drivhusgas, men derudover er der også 
behov for miljømæssige og sociale kriterier. Bæredygtighedskriterier kan ikke overlades til 
fremtidig lovgivning, og dette direktiv bør opstille en ramme for fastlæggelse af detaljerede 
kriterier gennem den forskriftskomité, der er omtalt i artikel 11, stk. 2, med EP-kontrol.

Ændringsforslag af Andres Tarand og Anders Wijkman

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 1, NR. 5

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

Artikel 7 ba
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Biobrændstoffer, som er lig med eller 
overstiger den tærskel, der er fastsat i 
bæredygtighedsindekset i bilag VIc, gives 
omgående fri til fri omsætning på det indre 
marked fra ikrafttrædelsen af dette direktiv.  
Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at 
sælge biobrændstoffer, som ikke er lig med 
eller overstiger denne tærskel.

Or. en

Begrundelse

Der bør være klarhed for brændstofproducenter og -importører med hensyn til det foreslåede 
bæredygtighedsindeks og gennemførelsesfrister.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 8 a (ny) (direktiv 98/70/EF)

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

Idet den følger det nuværende arbejde i Det 
Fælles Forskningscenter og benytter 
eksisterende data, fortsætter Kommissionen 
med at udvikle en egnet prøvningsmetode 
vedrørende brug af metalbaserede additiver i 
brændstof og vurderer gennem anvendelsen 
af denne metode, om der skal foreslås 
restriktioner for de additiver, der mens at 
påvirke effekten af 
forureningsbekæmpende teknologier. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har anmodet Det Fælles Forskningscenter om at vurdere indvirkningen af 
metalbaserede additiver på katalysatorer og emissioner, og dette arbejde er i gang. 
Kommissionen og Det Fælles Forskningscenter bør fortsætte med at udvikle denne 
prøvningsmetode og tage højde for eksisterende data om metalbaserede additiver.  Når de 
metalbaserede additiver har gennemgået en vurdering, vil Kommissionen have et 
videnskabeligt grundlag for sin stillingtagen til, hvilke metalbaserede additiver - om nogen –
der påvirker effekten af teknologibaserede teknologier, hvilket skal ske med fuld inddragelse 
af Europa-Parlamentet gennem den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 9, stk. 2, litra a (direktiv 98/70/EF)

a) anvendelsen af biobrændstoffer inden for 
rammerne af dette direktiv og 
bilteknologiens udvikling og anvendelse på 
baggrund af målet om, at mindst 10 % af 
brændstofforbruget i transportsektoren er 
biobrændstof i 2020, som fastsat i 
Kommissionens strategiske 
energiredegørelse*, og målet om lavere 
kulstofindhold i transportsektorens 
brændstof

(a) målet om lavere kulstofindhold i 
transportsektorens brændstof og anvendelse 
af biobrændstoffer til opnåelse af dette mål. 
Kommissionen overvåger eventuelle 
negative virkninger af produktionen af 
biobrændstoffer på miljøet, beskyttede 
områder, direkte eller indirekte, sociale 
forhold og fødevarepriser i alle 
produktionslande og træffer i tilfælde af 
negative virkninger foranstaltninger til at 
undgå disse. 

Or. en

Begrundelse

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 1, NR. 7 A (nyt)

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

7a. Følgende indsættes som artikel 9a:
Artikel 9a
Revision
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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 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet forslag til ændring af dette direktiv i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2003/30/EF og efterfølgende 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
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 
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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 – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 1, NR. 7 A (nyt)

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

7a. Følgende indsættes som artikel 9a:
Artikel 9a
Revision

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 
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mål.  
2. På grundlag af denne rapport forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet forslag til ændring af dette direktiv i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2003/30/EF og efterfølgende 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

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 – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 1, NR. 7 A (nyt)

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

7a. Følgende indsættes som artikel 9a:
Artikel 9a
Revision

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: 
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a) udvikle en passende metodik til 
vurdering af vugge-til-grav-emissioner af 
drivhusgasser fra brændstoffer, der 
benyttes inden for vejtransport  
b) undersøge gennemførligheden af og 
tidsplanen for opfyldelsen af specifikke mål 
for en gradvis reduktion af 
drivhusgasemissionerne 
2. På grundlag af denne rapport forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet forslag til ændring af dette direktiv i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2003/30/EF og efterfølgende 
lovgivning.

Or. en

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, 
der vil være tilgængelige og blive fremmet i EU - spørgsmål, der skal drøftes og behandles i 
senere lovgivning.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 1, NR. 12, PUNKT - A (nyt)
Bilag III, fodnote 4 (direktiv 98/70/EF)

I fodnote 4 ændres 
"arktiske eller strenge klimaforhold" til 
"lave lufttemperaturforhold om 
sommeren"  

Or. en

Begrundelse

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
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vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 1, NR. 12

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

12. 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."

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning om temastrategien for luftforurening af 26. september 2006 opfordrede 
Parlamentet Kommissionen til at begrænse de flygtige organiske forbindelser (VOC'er) med 
55 % mellem 2010 og 2020. En stigning i VOC-emissionerne, som ville blive resultatet, hvis 
der anvendes en undtagelse for ethanol, er hverken i overensstemmelse med Parlamentets 
holdning eller berettiget.  Der er andre metoder til iblanding af biobrændstoffer i 
konventionelle brændstoffer, som ikke fører til et øget damptryk. En undtagelse for ethanol er 
derfor uberettiget og bør udgå. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 1, NR. 12

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

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 

Fodnote 5 affattes således: "I 
medlemsstater med arktiske eller strenge 
klimaforhold må damptrykket ikke være 
større end 66,0 kPa. For brændstoffer, der 
indeholder ethanol, kan det maksimalt
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bilag VI." tilladte damptryk i sommerperioden
overstige 56 kPa med 4 kPa, (se bilag VI), 
hvis der er et indhold af ethanol på mindst 
3 % v/v."

Or. en

Begrundelse

Iblanding af ethanol kan føre til øget damptryk. Det er vigtigt at sikre, at denne lovgivning 
ikke fører til en stigning i det maksimalt tilladte damptryk.

Den foreslåede undtagelse ville resultere i en stigning i damptrykket på op til 68 kPa, hvilket 
ville forringe luftkvaliteten. Det samlede maksimale damptryk skal derfor nedsættes til 56 
pKa. Der kan derudover tillades en undtagelse på højst 4 kPa. Ved hjælp af denne 
fremgangsmåde vil det maksimale damptryk selv med afvigelsen ikke overstige 60 kPa, og 
luftforureningen vil ikke stige.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 1, NR. 12

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

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 » 

I fodnote 5 indsættes følgende: For 
brændstoffer, der indeholder ethanol, tillades 
det, at damptrykket i sommerperioden er så 
meget højere end 56 kPa, som er anført i 
bilag VI, og så meget højere end 52 kPa 
med virkning fra den 1. januar 2013, som 
er anført i bilag VI.

Or. fr

Begrundelse

Hvis VOC-emissionerne skal kunne begrænses, er det nødvendigt at sænke de maksimale 
damptryksniveauer i standardbenzin. Denne nedsættelse bør ske i to omgange, således at de 
økonomiske aktører har mulighed for at tilpasse sig de nye regler.

Med de foreslåede overskridelser ville damptrykket højst kunne andrage 64 kPa frem til 2012 
og højst 60 kPa med virkning fra den 1. januar 2013, hvilket gør det muligt at undgå en 
forringelse af luftkvaliteten som følge af øgede VOC-emissioner.
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Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 1, NR. 12

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

I fodnote 5 ændres 
"arktiske eller strenge klimaforhold" til 
"lave lufttemperaturforhold om 
sommeren"  

Or. en

Begrundelse

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 1, STK. 12, AFSNIT 1 A (nyt)

Bilag III, fodnote 7 a (ny) (direktiv 98/70/EF)

Følgende indsættes som fodnote 7a:

(7a) I overensstemmelse med artikel 1, stk. 
2, træder denne grænseværdi i kraft på 
datoen for offentliggørelsen af den 
standard, som Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) har 
udarbejdet.

Or. en
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Begrundelse

Der er betydelige fordele ved at holde fast ved den CEN-standardiserede EN 228-benzin for 
EU’s forbrugere og erhvervsliv og for bilindustrien, f.eks. undgåelse af forvirring ved 
pumperne, forsyningssikkerhed, omkostningsminimering og sikkerhed for, at køretøjer kan 
forsynes med samme brændstofsstandard, uanset hvor i EU de kører.  En forhøjelse af de 
nuværende grænseværdier, der afstemmes efter køretøjernes krav/kompatibilitet, er at 
foretrække frem for at tillade flere specifikationer. Den foreslåede supplerende benzintype bør 
fjernes, og der bør foretages de nødvendige ændringer af de eksisterende 
benzinspecifikationer.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 1, STK. 12, AFSNIT 1 A (nyt)

Bilag III, fodnote 7 b (ny) (direktiv 98/70/EF)

Følgende indsættes som fodnote 7a:

(7b) I overensstemmelse med artikel 1, stk. 
2, træder disse grænseværdier i kraft på 
datoen for offentliggørelsen af den 
standard, som Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) har 
udarbejdet. 

Or. en

Begrundelse

Der er betydelige fordele ved at holde fast ved den CEN-standardiserede EN 228-benzin for 
EU’s forbrugere og erhvervsliv og for bilindustrien, f.eks. undgåelse af forvirring ved 
pumperne, forsyningssikkerhed, omkostningsminimering og sikkerhed for, at køretøjer kan 
forsynes med samme brændstofsstandard, uanset hvor i EU de kører.  En forhøjelse af de 
nuværende grænseværdier, der afstemmes efter køretøjernes krav/kompatibilitet, er at 
foretrække frem for at tillade flere specifikationer. Den foreslåede supplerende benzintype bør 
fjernes, og der bør foretages de nødvendige ændringer af de eksisterende 
benzinspecifikationer.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 102
ARTIKEL 1, NR. 13 A
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Bilag IV, tabel (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 "3".

Or. en

Begrundelse

Polycykliske aromatiske kulbrinter skader i alvorlig grad luftkvaliteten, idet der frigives 
partikler og nitrogenoxider til luften. Polycykliske aromatiske kulbrinter er 
kræftfremkaldende og forårsager alvorlige sundhedsproblemer. Siden 1991 har der i Sverige 
været adgang til dieselbrændstof af miljøklasse (EC) 1, som indeholder under 1 % af disse 
kulbrinter. Dette viser, at det er muligt og gennemførligt at begrænse de polycykliske 
aromatiske kulbrinter langt mere. Da middeltallet i EU i øjeblikket ligger på mellem 3 og 4 
%, er et maksimumsniveau på 3 % dog et godt udgangspunkt, således at leverandørerne kan 
tilpasse sig de nye regler.  

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 1, NR. 13 A (nyt)

Bilag IV a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

13a. Følgende indsættes som bilag IV a:

Standardspecifikationer for gasolier til brug i fartøjer, der besejler de indre vandveje
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parameter Enhed Grænseværdi

Cetantal min 51,0
Cetanindeks min 46,0
Densitet ved 15°C kg/m³ 845 
Polyaromatiske kulbrinter % (m/m) maks 8
Svovlindhold mg/kg maks 10,0
Flammepunkt °C over 55
Carbonrest (i 10 % 
destillationsrest)

% (m/m) maks 0,30

Askeindhold % (m/m) maks 0,01
Vandindhold mg/kg maks 200
Partikler mg/kg maks 24
Kobberstrimmelkorrosion skala klasse 1



PE 396.443v01-00 56/73 AM\688588DA.doc

DA

(3 t ved 50°C)
Oxidationsstabilitet g/m³ maks 25
Smøreegenskaber 
(slidskanningsdiameter 
1,4) ved 60°C

μm maks 460

Viskositet ved 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Destillation:
% (V/V) genvundet ved 
250°C
% (V/V) genvundet ved 
350°C
95 % genvundet ved

% (V/V)
% (V/V)
°C

<65 
min 85
maks 360

Uklarhedspunkt
Sommer
Vinter

°C maks 0
maks -15

Koldfilterpunkt (CFPP)
Sommer
Vinter

°C maks -11
maks -24

Fremtoning klar
Indhold af 
fedtsyremethylester  
(FAME)*

% (V/V) maks 5

*Et højere indhold af fedtsyremethylester  (FAME) 
øger brændstofforbruget og kræver yderligere 
vedligeholdelsestiltag (forebyggelse af tilstopning af 
brændstofsystemet, dannelse af aflejringer og 
korrosion).  Det kan også skabe problemer for 
varmesystemerne om bord på fartøjerne 
(sikkerhedsspørgsmål).

Or. en

Begrundelse

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
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happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 104
BILAG

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

Type: Benzin med højt indhold af 
biobrændstoffer

Type: Benzin med højt indhold af oxygenat

Or. en

Begrundelse

Bilag V rummer bestemmelser, der gælder for benzin med 0 til 10 % ethanol. Det er 
misvisende at betegne en sådan benzin som "benzin med højt indhold af biobrændstoffer". 
Udtrykket "biobrændstoffer" forleder forbrugerne til at tro, at benzinen er miljøvenlig. Den 
teknisk korrekte betegnelse for en kvalitet med et ethanolindhold på mellem 5 og 10 
volumenprocent er "benzin med højt indhold af oxygenat". 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 105
BILAG

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

Type: Benzin med højt indhold af 
biobrændstoffer

Type: Benzin med indhold af 
biobrændstoffer

Or. en

Begrundelse

Bilag V rummer bestemmelser, der gælder for benzin med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent. Det er misvisende at betegne benzin med en sådan andel af 
biobrændstoffer som "benzin med højt indhold af biobrændstoffer". Denne betegnelse må 
reserveres for benzin med en væsentligt højere andel af biobrændstoffer. Betegnelsen "benzin 
med indhold af biobrændstoffer" er mere passende.
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Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 106
BILAG

Bilag V, tabel, række 6 (grænseværdier - minimum) (direktiv 98/70/EF)

Oxygenindhold Oxygenindhold

- 2,7 v/v% min (5a)

(5a) Mindstekravet bortfalder, hvis 
kvaliteten "normalbenzin" trækkes tilbage 
fra markedet.

Or. en

Begrundelse

Sondringen mellem benzin med et højt oxygenindhold og normalbenzin er nødvendig, da den 
ældre vognpark ikke kan køre på brændstoffer med et højere ethanolindhold end 5 
volumenprocent. Hvis normalbenzin i fremtiden trækkes tilbage fra markedet, bør 
mindstekravet også bortfalde. 

Ændringsforslag af Gintaras Didžiokas

Ændringsforslag 107
BILAG

Bilag V, tabel, række 6 (grænseværdier - maksimum) (direktiv 98/70/EF)

Oxygenindhold %m/m 3,7 Oxygenindhold %m/m 4,0

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien for oxygenindholdet skal være tilstrækkelig høj, således at der kan iblandes 
10 volumenprocent ethanol i benzin inden for hele spektret af tilladte densiteter. Med den 
foreslåede grænseværdi for oxygenindholdet på 3,7 vægtprocent vil det ikke være muligt at 
iblande 10 % ethanol i basisbenzin, hvis basisbenzinen har en densitet på mellem 720 og 747 
kg/m3. I over et årti har den amerikanske regering tilladt et samlet oxygenindhold på op til 4 
vægtprocent for E 10-benzin (10 % ethanol). Denne grænseværdi er tilstrækkelig høj, således 
at 10 % ethanol kan iblandes benzin inden for hele spektret af tilladte densiteter.



AM\688588DA.doc 59/73 PE 396.443v01-00

DA

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 108
BILAG

Bilag V, tabel, række 7 (grænseværdier - maksimum) (direktiv 98/70/EF)

- ethanol, stabilisatorer kan være tilsat
 %v/v 10

- ethanol, stabilisatorer kan være tilsat
 %v/v 5-10

Or. en

Begrundelse

Det er bedre at have en benzinkategori, der omfatter 0-5 volumenprocent ethanol, og en 
anden benzinkategori, der omfatter 5-10 volumenprocent ethanol.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 109
BILAG

Bilag V, fodnote 3 (direktiv 98/70/EF)

(3) Sommerperioden begynder senest 1. maj 
og slutter tidligst 30. september. 
Sommerperioden begynder senest 1. juni og 
slutter tidligst 31. august i medlemsstater 
med arktiske eller strenge klimaforhold.

(3) Sommerperioden begynder senest 1. maj 
og slutter tidligst 30. september. 
Sommerperioden begynder senest 1. juni og 
slutter tidligst 31. august i medlemsstater 
med lave lufttemperaturforhold om 
sommeren.

Or. en

Begrundelse

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 110
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, 
der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket i sommerperioden er så meget 
højere end 60 kPa, som er anført i bilag VI.

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

Or. en

Begrundelse

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 111
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, 
der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket i sommerperioden er så meget 
højere end 60 kPa, som er anført i bilag VI.

(4) I medlemsstater med lave 
lufttemperaturforhold om sommeren må 
damptrykket ikke være større end 70,0 kPa. 
For brændstoffer, der indeholder ethanol, 
tillades det, at damptrykket i 
sommerperioden er så meget højere end den 
passende grænseværdi for damptrykket i 
sommerperioden på 60 kPa eller 70 pKa, 
som er anført i bilag VI.

Or. en
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Begrundelse

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 112
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, 
der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket i sommerperioden er så meget 
højere end 60 kPa, som er anført i bilag VI.

(4) I medlemsstater med arktiske eller 
strenge klimaforhold må damptrykket ikke 
være større end 70,0 kPa. For brændstoffer, 
der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket i sommerperioden er så meget 
højere end 56 kPa, som er anført i bilag VI, 
og så meget højere end 52 kPa med 
virkning fra den 1. januar 2013, som er 
anført i bilag VI.

Or. fr

Begrundelse

Med de foreslåede overskridelser ville damptrykket højst kunne andrage 64 kPa frem til 2012 
og højst 60 kPa med virkning fra den 1. januar 2013, hvilket gør det muligt at undgå en 
forringelse af luftkvaliteten som følge af øgede VOC-emissioner.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 113
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 66,0 kPa. For brændstoffer, 
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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.

der indeholder ethanol, tillades det, at 
damptrykket i sommerperioden er så meget 
højere end 56 kPa, som er anført i bilag VI.

Or. en

Begrundelse

Iblanding af ethanol kan føre til øget damptryk. Det er vigtigt at sikre, at denne lovgivning 
ikke fører til en stigning i det maksimalt tilladte damptryk. Det maksimale damptryk under 
arktiske eller strenge klimaforhold bør derfor nedsættes fra 70 kPa til 66 kPa i 
overensstemmelse med det maksimalt tilladte damptryk i sommerperioden.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 114
BILAG

Bilag VI (direktiv 98/70/EF)

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE 
FOR BENZIN MED INDHOLD AF 

ETHANOL

udgår

Ethanolindhold 
(% v/v)

Tilladt 
damptryksafvigel
se (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Den tilladte damptryksafvigelse for 
ethanolindhold mellem de anførte 
beregnes ved lineær interpolation mellem 
det umiddelbart højere og umiddelbart 
lavere ethanolindhold.

Or. en
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Begrundelse

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 115
BILAG

Bilag VI (direktiv 98/70/EF)

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE 
FOR BENZIN MED INDHOLD AF 

ETHANOL

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE 
FOR BENZIN MED INDHOLD AF 

ETHANOL

Ethanolindhold 
(% v/v)

Tilladt 
damptryksafvigel
se (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76

En afvigelse på 4 kPa tillades kun, hvis 
der er iblandet mindst 3 vægtprocent 
ethanol. 

Den tilladte damptryksafvigelse for 
ethanolindhold mellem de anførte 
beregnes ved lineær interpolation mellem 
det umiddelbart højere og umiddelbart 
lavere ethanolindhold.

Or. en
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Begrundelse

Afvigelsen for ethanol vil som foreslået føre til en forøgelse af damptrykket op til 68 kPa og 
forringe luftkvaliteten på grund af øget VOC-udledning. For ikke at forringe luftkvaliteten må 
det samlede maksimale damptryk sænkes til et niveau på 56 kPa. En afvigelse på højst 4 kPa 
kan dog tillades, hvis der er iblandet mindst 3 volumenprocent ethanol. Ved hjælp af denne 
fremgangsmåde vil det maksimale damptryk selv med afvigelsen ikke overstige 60 kPa, og 
luftforureningen vil ikke stige.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 116
BILAG

Bilag VI (direktiv 98/70/EF)

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE FOR 
BENZIN MED INDHOLD AF ETHANOL

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE FOR 
BENZIN MED INDHOLD AF 

BIOBRÆNDSTOF

Ethanolindhold 
(% v/v)

Tilladt 
damptryksafvigel
se (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Den tilladte damptryksafvigelse for 
ethanolindhold mellem de anførte 
beregnes ved lineær interpolation mellem 
det umiddelbart højere og umiddelbart 
lavere ethanolindhold.

En afvigelse på 8kPa tillades kun, hvis 
der er iblandet mellem 3 og 10 % 
biobrændstof.

Or. de

Begrundelse

De foreslåede afvigelser kan ikke kontrolleres. For at ethanol og andre biobrændstoffer skal 
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kunne iblandes, bør den maksimale afvigelse, der forekommer i praksis, anvendes som 
vejledende værdi.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 117
BILAG

Bilag VI a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

BILAG VI A 
METODE TIL MÅLING AF VUGGE-TIL-
GRAV-EMISSIONERNE AF 
DRIVHUSGASSER FRA 
BRÆNDSTOFFER
1. Ved rapporteringen af vugge-til-grav-
ermissionerne af drivhusgasser fra alle 
brændstoffer tages hensyn til følgende 
elementer:
a) Udvinding/produktion af råstoffer, 
herunder:
- den måde hvorpå udvindingen er sket, 
målt eller anslået pr. udvindingssted
- energi anvendt under udvindingen, 
inklusive afbrænding, lækning og andre 
former for procesrelateret energiforbrug
- konsekvenserne af direkte eller indirekte 
ændringer af arealanvendelsen (herunder 
flytning af landbrugsaktiviteter) 
- mængden af anvendt energi ved 
produktion og anvendelse af agrokemiske 
stoffer pr. energienhed
- konsekvenserne for kulstofindholdet i 
jordbunden og emissioner knyttet til 
landbrugsvirksomhed, navnlig anvendelse 
af nitrogengødning 
- biprodukters indvirkning
- brændstofforbruget til 
produktionsmaskiner pr. enhed.
b) Transport og distribution, inklusive:
- transport fra kilden til det første 
raffinerings/transfersted på grundlag af det 
gennemsnitlige antal CO2-ækvivalenter pr. 
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energienhed
- antallet af transportkilometer fra kilden til 
raffinerings/transferstedet
- antallet af transportkilometer fra 
raffinerings/transferstedet til salgsstedet på 
grundlag af det gennemsnitlige antal CO2-
ækvivalenter pr. energienhed.
c) Forædling/raffinering, inklusive:
- mængden af anvendt energi til 
forædlings-/raffineringsprocessen pr. 
energienhed
- mængden af udledte CO2-ækvivalenter 
pr. energienhed.
d) Slutproduktet:
- kulstofindhold pr. energienhed.
2. Hvor det er relevant, udarbejder 
Kommissionen standardværdier for hvert 
enkelt udvindingssted eller for hver enkelt 
ikke-fossil brændstofkomponent med 
hensyn til særlige dele af vugge-til-grav-
vurderingen. Disse standardværdier skal 
være konservative ved vurderingen af 
drivhusgasbesparelser og hvile på 
procesemissioner, der er betydeligt større 
end de gennemsnitlige emissioner. 
Brændstofleverandører kan kræve en 
gunstigere emissionskoefficient, hvis de 
kan dokumentere, at deres produkt har en 
lavere drivhusgasværdi end 
standardværdien.

Or. en

Begrundelse

Mindstekrav til brændstoffer bør hvile på bæredygtighedskriterier, mens dette bilag kun bør 
vedrøre kriterier for drivhusgasregnskaber. Eventuelle standardværdier bør være 
konservative og hvile på drivhusgasregnskaber for alle brændstoffer, der er betydeligt ringere 
end gennemsnittet, en etapevis strategi, således at brændstofleverandørerne tilskyndes til at 
gøre en frivillig indsats, og de nødvendige oplysninger med henblik på anvendelse af en 
gunstigere koefficient. 
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 118
BILAG

Bilag VI a (nyt) (direktiv 98/70/EF)

BILAG VI A
METODE TIL MÅLING AF VUGGE-TIL-
GRAV-EMISSIONERNE AF 
DRIVHUSGASSER FRA ALLE FOSSILE 
BRÆNDSTOFFER
1. Ved rapporteringen af vugge-til-grav-
ermissionerne af drivhusgasser fra alle 
fossile brændstoffer tages hensyn til 
følgende elementer:
a) Udvinding/produktion af råstoffer, 
herunder:
- den måde hvorpå udvindingen er sket, 
målt eller anslået pr. udvindingssted
- et overslag over den mængde energi, der 
er anvendt under udvindingen, inklusive 
afbrænding, lækning og andre former for 
procesrelateret energiforbrug
- konsekvenserne af ændret 
arealanvendelse, herunder flytning af 
landbrugsaktiviteter
- mængden af anvendt energi ved 
produktion og anvendelse af agrokemiske 
stoffer pr. energienhed
- biprodukters indvirkning
- brændstofforbruget til 
produktionsmaskiner pr. enhed.
b) Transport og distribution, inklusive:
- transport fra kilden til det første 
raffinerings/transfersted på grundlag af det 
gennemsnitlige antal CO2-ækvivalenter pr. 
energienhed
- antallet af transportkilometer fra kilden til 
raffinerings/transferstedet
- antallet af transportkilometer fra 
raffinerings/transferstedet til salgsstedet på 
grundlag af det gennemsnitlige antal CO2-
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ækvivalenter pr. energienhed.
c) Forædling/raffinering, inklusive:
- mængden af anvendt energi til 
forædlings-/raffineringsprocessen pr. 
energienhed
- mængden af udledte CO2-ækvivalenter 
pr. energienhed.
d) Slutproduktet:
- kulstofindhold pr. energienhed.
2. Inden den 1. januar 2011 udarbejdes der 
minimumsstandarder for brændstoffer på 
grundlag af vugge-til-grav-emissionerne af 
drivhusgasser, målt i overensstemmelse 
med stk. 1 i dette bilag. Standarderne 
baseres på måleresultaterne fra den 
brændstofleverandør, der præsterer de 
bedste samlede værdier, eller på 
gennemsnittet af de tre bedste leverandører. 
Der kan, hvis det er hensigtsmæssigt, 
sondres mellem let og svær konventionel 
råolie.
3. Efter den 1. januar 2011 kan 
reduktionen i CO2-ækvivalenter, jf. artikel 
7a, stk. 2, baseres på standardværdier pr. 
udvindingssted eller på et fast indhold af 
CO2-ækvivalenter på vugge-til-grav-basis. 
Brændstofleverandører kan afvige positivt 
fra denne værdi, hvis de kan dokumentere, 
at deres produkt har en lavere 
drivhusgasværdi end standardværdien.

Or. en

Begrundelse

Drivhusgasser fra biobrændstoffer bliver behandlet og skal behandles i direktivet om 
vedvarende energi, da dette er et direktiv om fossile brændstoffer. Kommissionen forelægger i 
december et forslag til direktiv om vedvarende energi, som også omfatter et værktøj til 
beregning af biobrændstoffers drivhusregnskab på grundlag af en vugge-til-grav-analyse. 
Hvis man har to direktiver, der indeholder bæredygtighedskriterier, afstedkommer det 
juridisk uklarhed.
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Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 119
BILAG

Bilag VI b (nyt) (direktiv 98/70/EF)

BILAG VI B
BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER FOR 
BRÆNDSTOFFER
Bæredygtighedskriterierne vil blive baseret 
på et system, hvor råvarerne til fremstilling 
af brændstoffer kan spores til kilden, og 
alle virksomheder inden for produktion af 
bæredygtig biomasse er certificerede.
Kriterierne skal bl.a. sikre, at:
- der ikke sker nogen væsentlig påvirkning 
af biodiversiteten i negativ retning, og 
navnlig at der ikke finder nogen produktion 
eller udvinding af råstoffer sted i nærheden 
af værdifulde naturområder eller fredede 
områder, medmindre biomassen består af 
affald eller trærester
- fremstillingen af råvarer til brændstoffer 
ikke medfører skovfældning eller nettotab 
af andre kullagre (som f.eks. vådområder 
og permanent græsland) over eller under 
jorden
- internationale konventioner og 
bestemmelser overholdes, navnlig relevante 
ILO-normer og FN-konventioner om 
beskyttelse af oprindelige folk
- der ikke sker nogen væsentlig påvirkning 
af vandressourcerne i negativ retning
- udvinding eller produktion af råvarer til 
fremstilling af brændstoffer ikke påvirker 
luft-, vand- eller jordbundskvaliteten i 
negativ retning   
- det gøres obligatorisk, at der regelmæssigt 
aflægges rapport om de sociale 
konsekvenser af produktionen af 
bioråvarer, navnlig for fødevarepriserne, 
med henblik på at påvise, at bl.a. 
fødevaresikkerheden ikke påvirkes i negativ 
retning
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- en godkendelseserklæring fra en 
repræsentation for 
lokalsamfundet/lokalbefolkningen 
- offentlig adgang til information og 
deltagelse
- det gøres obligatorisk, at der regelmæssigt 
aflægges rapport for at fastslå, at der ikke 
forekommer nogen væsentlige negative 
indirekte virkninger af ændret 
arealanvendelse eller flytning af 
landbrugsvirksomhed
- at de direkte begrænsninger af 
drivhusgasudslippene fra ikke-fossile 
brændstoffer, der er fremstillet af biomasse, 
er mindst 60 % sammenlignet med fossile 
brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Alle brændstoffer, der afsættes på EU-markedet, bør være i overensstemmelse med visse 
bæredygtighedskriterier. Hvis brændstoffer fremstillet af biomasse forventes at blive en vigtig 
metode til efterlevelse af denne lovgivning, er det ekstra vigtigt, at man sørger for, at der ikke 
opstår ugunstige miljø- eller klimapåvirkninger. Disse kriterier bør sikre, at der ikke 
forekommer nogen væsentlige negative påvirkninger af bl.a. biodiversiteten, 
vandressourcerne, luft-, vand- eller jordbundskvaliteten eller fødevaresikkerheden. 

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 120
BILAG

Bilag VI b (nyt) (direktiv 98/70/EF)

BILAG VI B
BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER FOR 
BRÆNDSTOFFER
Bæredygtighedskriterierne vil blive baseret 
på et system, hvor råvarerne til fremstilling 
af brændstoffer kan spores til kilden, og 
alle virksomheder inden for produktion af 
bæredygtig biomasse er certificerede.
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Kriterierne skal bl.a. sikre, at:
- der ikke sker nogen væsentlig påvirkning 
af biodiversiteten i negativ retning, og 
navnlig at der ikke finder nogen produktion 
eller udvinding af råstoffer sted i nærheden 
af værdifulde naturområder eller fredede 
områder, medmindre biomassen består af 
affald eller trærester
- fremstillingen af råvarer til brændstoffer 
ikke medfører skovfældning eller nettotab 
af andre kullagre (som f.eks. vådområder 
og permanent græsland) over eller under 
jorden
- internationale konventioner og 
bestemmelser overholdes, navnlig relevante 
ILO-normer og FN-konventioner om 
beskyttelse af oprindelige folk
- der ikke sker nogen væsentlig påvirkning 
af vandressourcerne i negativ retning
- udvinding eller produktion af råvarer til 
fremstilling af brændstoffer ikke påvirker 
luft-, vand- eller jordbundskvaliteten i 
negativ retning   
- det gøres obligatorisk, at der regelmæssigt 
aflægges rapport om de sociale 
konsekvenser af produktionen af 
bioråvarer, navnlig for fødevarepriserne, 
med henblik på at påvise, at bl.a. 
fødevaresikkerheden ikke påvirkes i negativ 
retning
- en godkendelseserklæring fra en 
repræsentation for 
lokalsamfundet/lokalbefolkningen. 
- offentlig adgang til information og 
deltagelse
- det gøres obligatorisk, at der regelmæssigt 
aflægges rapport for at fastslå, at der ikke 
forekommer nogen væsentlige negative 
indirekte virkninger af ændret 
arealanvendelse eller flytning af 
landbrugsvirksomhed
- at begrænsningerne af 
drivhusgasudslippene fra ikke-fossile 
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brændstoffer, der er fremstillet af biomasse, 
er betydelige sammenlignet med fossile 
brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Alle brændstoffer, der afsættes på EU-markedet, bør være i overensstemmelse med visse 
bæredygtighedskriterier. Hvis brændstoffer fremstillet af biomasse forventes at blive en vigtig 
metode til efterlevelse af denne lovgivning, er det ekstra vigtigt, at man sørger for, at der ikke 
opstår ugunstige miljø- eller klimapåvirkninger. Disse kriterier bør sikre, at der ikke 
forekommer nogen væsentlige negative påvirkninger af bl.a. biodiversiteten, 
vandressourcerne, luft-, vand- eller jordbundskvaliteten eller fødevaresikkerheden. 

Ændringsforslag af Andres Tarand og Anders Wijkman

Ændringsforslag 121
BILAG

Bilag VI c (nyt) (direktiv 98/70/EF)

BÆREDYGTIGHEDSINDEKS OG 
TÆRSKEL FOR PRODUKTION OG 
ANVENDELSE AF 
BIOBRÆNDSTOFFER
I forlængelse af bestemmelserne i bilag VI 
A og B skal hvert biobrændstof til hver 
motor eller anden 
energiomdannelsesteknologi (f.eks. 
brændselsceller) vurderes og certificeres i 
overensstemmelse med et enkelt, fælles, 
videnskabeligt robust 
bæredygtighedsindeks, som skal fastsætte 
en grænseværdi som omhandlet i artikel 
7ba, stk. 4, svarende til mindst en 
begrænsning af drivhusgasemissionerne på 
50 % og en forøgelse af energieffektiviteten 
på 100 % sammenlignet med Eurosuper 95-
benzin i en standardforbrændingsmotor. 
Hvis biomassen er fremstillet af afgrøder 
dyrket på agerjord, skal indekset også 
omfatte et minimumsudbytte af biomasse 
pr. ha på 5 t olieækvivalenter og 
maksimumsgrænser for anvendelse af 
kemikalier og kunstvanding pr. ha.
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Metodikken i og den nøjagtige udformning 
af bæredygtighedsindekset vedtages efter 
forskriftproceduren med kontrol i 
artikel 11, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at Europa-Parlamentet opstiller visse retningslinjer for, hvilken 
metodik der skal anvendes, inden drøftelserne indledes via komitologiproceduren.
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