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ÄNDRINGSFÖRSLAG 32-121

Förslag till betänkande (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG när det 
gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och om införande av ett system för hur 
utsläpp av växthusgaser skall övervakas och minskas i samband med användning av 
vägtransportbränslen och om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG när det gäller 
specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar och om upphävande av 
direktiv 93/12/EEG

Förslag till direktiv (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Gintaras Didžiokas

Ändringsförslag 32
SKÄL 4

(4) En aspekt av transportens utsläpp av 
växthusgaser åtgärdas genom gemenskapens 
politik för koldioxid och bilar. Förbränning 
av vägtransportbränsle bidrar i betydande 
grad till de totala utsläppen av växthusgaser 
i gemenskapen. Övervakning och minskning 
av utsläppen av växthusgaser från bränslen 
under hela livscykeln kan hjälpa 
gemenskapen att uppfylla sina mål rörande 
minskade utsläpp av växthusgaser genom 
användning av transportbränsle som inte är 
kolbaserat.

(4) En aspekt av transportens utsläpp av 
växthusgaser åtgärdas genom gemenskapens 
politik för koldioxid och bilar. Förbränning 
av vägtransportbränsle bidrar i betydande 
grad till de totala utsläppen av växthusgaser 
i gemenskapen. Övervakning och minskning 
av utsläppen av växthusgaser från fossila 
bränslen under hela livscykeln kan hjälpa 
gemenskapen att uppfylla sina mål rörande 
minskade utsläpp av växthusgaser genom 
användning av transportbränsle som inte är 
kolbaserat. Kommissionen bör föreslå 
miniminormer för minskade utsläpp av 
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växthusgaser från biobränslen i det 
kommande förslaget till direktiv om 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Om biobränslen omfattas av denna regel skulle den europeiska bränslemarknaden tvingas 
importera alla biobränslen. Detta skulle leda till avsevärda försämringar av energi- och 
livsmedelsförsörjningstryggheten samt påverka sysselsättningen och den samhällsekonomiska 
utvecklingen i Europa negativt. Detta skulle vara slutet för EU:s mål att under nästa årtionde 
bli världsledande inom hållbar biobränsleteknik och det skulle skada Europas framtida 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 33
SKÄL 4

(4) En aspekt av transportens utsläpp av 
växthusgaser åtgärdas genom gemenskapens 
politik för koldioxid och bilar. Förbränning 
av vägtransportbränsle bidrar i betydande 
grad till de totala utsläppen av växthusgaser 
i gemenskapen. Övervakning och minskning 
av utsläppen av växthusgaser från bränslen 
under hela livscykeln kan hjälpa 
gemenskapen att uppfylla sina mål rörande 
minskade utsläpp av växthusgaser genom 
användning av transportbränsle som inte är 
kolbaserat.

(4) En aspekt av transportens utsläpp av 
växthusgaser åtgärdas genom gemenskapens 
politik för koldioxid och bilar. Förbränning 
av vägtransportbränsle bidrar i betydande 
grad till de totala utsläppen av växthusgaser 
i gemenskapen. Övervakning och minskning 
av utsläppen av växthusgaser från fossila 
bränslen under hela livscykeln kan hjälpa 
gemenskapen att uppfylla sina mål rörande 
minskade utsläpp av växthusgaser genom 
användning av transportbränsle som inte är 
kolbaserat. Kommissionen bör föreslå 
miniminormer för minskade utsläpp av 
växthusgaser från biobränslen i det 
kommande förslaget till direktiv om 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

(Justification 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 
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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. 

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 34
SKÄL 6

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

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 
2003 om främjande av användningen av 
biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av förnybara bränslen i 
gemenskapen. Gemenskapens strategi för 
biobränslen har vidareutvecklats i 
kommissionens meddelande från 2006 – En 
EU-strategi för biodrivmedel. Även om det 
enligt meddelandet är av intresse att 
vidareutveckla icke-fossil bränsleteknik, vill 
man också framhålla att tillväxten av 
användning av biomassa som bränsle inte 
får leda till ökad miljöförstöring och man 
understryker behovet av att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgaser. För att 
garantera att de ytterligare åtgärder för att 
uppmuntra utveckling av icke-fossila 
bränslen som anges i detta direktiv inte 
leder till negativa konsekvenser för miljön, 
fastställs en ram för hållbarhetskriterier i 
detta direktiv. De detaljerade kriterierna 
kommer att antas enligt det föreskrivande 
förfarande med kontroll som föreskrivs i 
detta direktiv, och baseras på miljökrav. 
Meddelandet tar också upp behovet av 
vidareutveckling av biobränsleteknik. 

Or. en
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Motivering

Hållbarhetskriterierna måste tas fram av GD Miljö och de bör fastställas inom ramen för 
detta direktiv. Marknaden för bränslen baserade på biomassa är en frukt av reglering och 
lagstiftarna har ansvaret för att se till att regleringen inte leder till negativa 
miljökonsekvenser vare sig i EU eller någon annanstans.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 35
SKÄL 6

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

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 
8 maj 2003 om främjande av användningen 
av biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av biobränsle i gemenskapen. 
Gemenskapens strategi för biobränslen har 
vidareutvecklats i kommissionens 
meddelande från 2006 – En EU-strategi för 
biodrivmedel. Även om det enligt 
meddelandet är av intresse att vidareutveckla 
biobränsle och biobränsleteknik, vill man 
också framhålla att tillväxten av biobränsle 
inte får leda till ökad miljöförstöring och 
man understryker behovet av att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgaser. 
Meddelandet tar också upp behovet av 
vidareutveckling av biobränsleteknik. Det är 
önskvärt att utöver kriterier för biologisk 
mångfald införa sociala kriterier för 
framställningen av biodrivmedel. De 
hållbarhetskriterier som införs genom detta 
direktiv är en minimiuppsättning som kan 
komma att utökas vid översynen av 
direktiv 2003/30/EG.

Or. en

Motivering

Man bör främja blandningen av biobränslen med goda växthusgasegenskaper i andra 
bränslen, men detta får inte ske på bekostnad av den biologiska mångfalden eller ha 
betydande negativa sociala konsekvenser i producentländerna. Det är viktigt att ha en 
minimiuppsättning hållbarhetskriterier för all relevant EU-lagstiftning.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 36
SKÄL 6

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

(6) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 
2003 om främjande av användningen av 
biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel för transport är att främja 
användningen av biobränsle i gemenskapen. 
Gemenskapens strategi för biobränslen har 
vidareutvecklats i kommissionens 
meddelande från 2006 – En EU-strategi för 
biodrivmedel. Även om det enligt 
meddelandet är av intresse att vidareutveckla 
biobränsle och biobränsleteknik, vill man 
också framhålla att tillväxten av biobränsle 
inte får leda till ökad miljöförstöring och 
man understryker behovet av att ytterligare 
minska utsläppen av växthusgaser. 
Meddelandet tar också upp behovet av 
vidareutveckling av biobränsleteknik. 
Biobränslen bör uppvisa åtminstone 50 % 
växthusgasminskning i jämförelse med 
fossila bränslen som motvikt till de negativa 
effekterna av odling av bränslegrödor 
såsom negativ miljöpåverkan (användning 
av gödnings- och bekämpningsmedel), 
ökad konkurrens om mark, vatten och 
livsmedel samt ökade påfrestningar för 
naturliga skogar och lokala samhällen.

Or. en

Motivering

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. 
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Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 37
SKÄL 6A (nytt)

(6a) Kommissionen bör se till att offentliga 
subventioner till icke-fossila bränslen 
begränsas till sådana bränslen som 
uppfyller hållbarhetskriterierna i 
bilaga VIb och som har en kapacitet att 
minska växthusgaserna som är 20 % bättre 
än enligt grundkriterierna. Senast 2015 bör
alla icke-fossila bränslen som får offentliga 
subventioner uppvisa en 80 % bättre 
kapacitet att minska växthusgaserna än 
enligt grundkriterierna.

Or. en

Motivering

Offentliga subventioner (om de över huvud taget bör tillåtas) bör begränsas till de bränslen
som har den bästa kapaciteten.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 38
SKÄL 7

(7) I direktiv 98/70/EG kopplas ett 
undantag för för bensinens högsta 
ångtryck sommartid till arktiskt klimat eller 
hårt vinterklimat. Eftersom tillämpningen 
av dessa bestämmelser har gett upphov till 
rättsosäkerhet bör villkoren klargöras för 
när undantaget får tillämpas.

utgår

Or. en
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Motivering

Europeiska kommissionens föreslagna klargörande skulle göra den nuvarande tillämpningen 
av detta undantag mer flexibelt med efterföljande risker för ökade luftföroreningar och 
försämrad luftkvalitet. Kommissionen ger ingen motivering till sitt förslag till klargörande 
som skulle göra tillämpningen av undantaget mindre strikt.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 39
SKÄL 9

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2013. 
För att uppnå detta mål bör kommissionen 
senast den 31 december 2010 utarbeta en 
rapport om metoder för att uppskatta
utsläppen av växthusgaser från
vägtransportbränslen under hela 
livscykeln, klargöra förhållandet till 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
och undersöka genomförbarheten och 
tidsramarna för successiva minskningar av 
utsläppen av växthusgaser från
vägtransportbränslen under hela 
livscykeln, och på lämpligt sätt lägga fram 
förslag till parlamentet och rådet om 
ändringar av detta direktiv. Eftersom en av 
följderna av detta direktiv kommer att vara 
en ökad möjlighet att använda biobränsle, 
kommer systemet för att rapportera om och 
minska växthusgaserna att utarbetas i 
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samordning med direktiv 2003/30/EG och 
senare relevant lagstiftning.

Or. en

Motivering

Först måste man utveckla en harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa 
utsläpp. Det är för tidigt att redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser, 
eftersom det har en direkt påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som 
kommer att finnas tillgängliga och främjas i EU – frågor som återstår att lösa i kommande 
lagstiftning.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 40
SKÄL 9

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det fossila bränsle som de 
levererar och att minska dessa utsläpp. För 
att uppnå detta mål bör kommissionen 
senast den 31 december 2010 utarbeta en 
rapport om metoder för att uppskatta
utsläppen av växthusgaser från
vägtransportbränslen under hela 
livscykeln, klargöra förhållandet till 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
och undersöka genomförbarheten och 
tidsramarna för successiva minskningar av 
utsläppen av växthusgaser från
vägtransportbränslen under hela 
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livscykeln, och på lämpligt sätt lägga fram 
förslag till parlamentet och rådet om 
ändringar av detta direktiv. Eftersom en av 
följderna av detta direktiv kommer att vara 
en ökad möjlighet att använda biobränsle, 
kommer systemet för att rapportera om och 
minska växthusgaserna att utarbetas i 
samordning med direktiv 2003/30/EG och 
senare relevant lagstiftning.

Or. en

Motivering

Även om det vore önskvärt att inrätta ett rapporterings- och övervakningssystem för utsläpp 
av växthusgaser under vägtransportbränslenas hela livscykel, måste man först utveckla en 
harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa utsläpp. Det är för tidigt att 
redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser, eftersom det har en direkt 
påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som kommer att finnas tillgängliga 
och främjas i EU – frågor som återstår att lösa i kommande lagstiftning. 

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 41
SKÄL 9

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp. För att uppnå 
detta mål bör kommissionen senast den 
31 december 2010 utarbeta en rapport om 
metoder för att uppskatta utsläppen av 
växthusgaser från vägtransportbränslen
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rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

under hela livscykeln, klargöra 
förhållandet till EU:s system för handel 
med utsläppsrätter och undersöka 
genomförbarheten och tidsramarna för 
successiva minskningar av utsläppen av 
växthusgaser från vägtransportbränslen
under hela livscykeln, och på lämpligt sätt 
lägga fram förslag till parlamentet och 
rådet om ändringar av detta direktiv. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG och senare relevant 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Även om det vore önskvärt att inrätta ett rapporterings- och övervakningssystem för utsläpp 
av växthusgaser under vägtransportbränslenas hela livscykel, måste man först utveckla en 
harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa utsläpp. Det är för tidigt att 
redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser, eftersom det har en direkt 
påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som kommer att finnas tillgängliga 
och främjas i EU – frågor som återstår att lösa i kommande lagstiftning. 

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 42
SKÄL 9

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
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utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp. För att uppnå 
detta mål bör kommissionen senast den 
31 december 2010 utarbeta en rapport om 
metoder för att uppskatta utsläppen av 
växthusgaser från vägtransportbränslen
under hela livscykeln, klargöra 
förhållandet till EU:s system för handel 
med utsläppsrätter och undersöka 
genomförbarheten och tidsramarna för 
successiva minskningar av utsläppen av 
växthusgaser från vägtransportbränslen
under hela livscykeln, och på lämpligt sätt 
lägga fram förslag till parlamentet och 
rådet om ändringar av detta direktiv. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

Or. en

Motivering

Även om det vore önskvärt att inrätta ett rapporterings- och övervakningssystem för utsläpp 
av växthusgaser under vägtransportbränslenas hela livscykel, måste man först utveckla en 
harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa utsläpp. Det är för tidigt att 
redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser, eftersom det har en direkt 
påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som kommer att finnas tillgängliga 
och främjas i EU – frågor som återstår att lösa i kommande lagstiftning. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 43
SKÄL 9

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
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att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp. För att uppnå 
detta mål bör kommissionen senast den 
31 december 2010 utarbeta en rapport om 
metoder för att uppskatta utsläppen av 
växthusgaser från vägtransportbränslen
under hela livscykeln, klargöra 
förhållandet till EU:s system för handel 
med utsläppsrätter och undersöka 
genomförbarheten och tidsramarna för 
successiva minskningar av utsläppen av 
växthusgaser från vägtransportbränslen
under hela livscykeln, och på lämpligt sätt 
lägga fram förslag till parlamentet och 
rådet om ändringar av detta direktiv. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda hållbart biobränsle, kommer 
systemet för att rapportera om och minska 
växthusgaserna att utarbetas i samordning 
med direktiv 2003/30/EG och senare
relevant lagstiftning.

Or. en

Motivering

Även om det vore önskvärt att inrätta ett rapporterings- och övervakningssystem för utsläpp 
av växthusgaser under vägtransportbränslenas hela livscykel, måste man först utveckla en 
harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa utsläpp. Det är för tidigt att 
redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser, eftersom det har en direkt 
påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som kommer att finnas tillgängliga 
och främjas i EU – frågor som återstår att lösa i kommande lagstiftning. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 44
SKÄL 9
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(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det bränsle som de levererar 
och att minska dessa utsläpp med en 
fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för att 
rapportera om och minska växthusgaserna 
att utarbetas i samordning med 
direktiv 2003/30/EG.

(9) Förbränning av vägtransportbränsle utgör 
20 % av utsläppen av växthusgaser i 
gemenskapen. Ett sätt att minska utsläppen 
är att minska dem under bränslets hela 
livscykel. Detta kan göras på flera olika sätt. 
Mot bakgrund av gemenskapens ambitioner 
att ytterligare minska utsläppen av 
växthusgas och den betydande roll som 
utsläppen från vägtransport spelar i det 
sammanhanget är det önskvärt att ta fram ett 
system som ställer krav på 
bränsleleverantörerna att rapportera 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för det fossila bränsle som de 
levererar och att minska dessa utsläpp med 
en fastställd siffra per år från och med 2010. 
Eftersom en av följderna av detta direktiv 
kommer att vara en ökad möjlighet att 
använda biobränsle, kommer systemet för 
rapportering om och en minimal minskning 
av växthusgaserna att utarbetas i samordning 
med det kommande direktivet om förnybar 
energi.

Or. en

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 45
SKÄL 11

(11) Kommissionens mål är att minst 10 % 
av transportbränslena skall bestå av 
biobränsle senast 2020. Fortsatta framsteg 
inom fordons- och bränsletekniken 
kombinerat med en fortsatt önskan att se till 
att miljö- och hälsoskyddet är optimerat 
förutsätter att bränslespecifikationerna ses 
över regelbundet på grundval av ytterligare 
studier och analyser av hur tillsatser och 
komponenter i biobränsle påverkar de 
förorenande utsläppen. Därför bör 
regelbundna rapporter utarbetas om 
möjligheten att underlätta en minskad 
användning av kol i transportbränsle.

(11) Kommissionens mål är att minst 10 % 
av transportbränslena skall bestå av 
biobränsle senast 2020. Eftersom en 
minskning av växthusgaser på 10 % för 
fordonsbränslen kommer att ingå i 
direktiv 98/70/EG, är målet att minst 10 % 
av transportbränslena ska bestå av 
biobränsle senast 2020 meningslöst och bör 
utgå. Fortsatta framsteg inom fordons- och 
bränsletekniken kombinerat med en fortsatt 
önskan att se till att miljö- och hälsoskyddet 
är optimerat förutsätter att 
bränslespecifikationerna ses över 
regelbundet på grundval av ytterligare 
studier och analyser av hur tillsatser och 
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komponenter i hållbart biobränsle påverkar 
de förorenande utsläppen. Därför bör 
regelbundna rapporter utarbetas om 
möjligheten att underlätta en minskad 
användning av kol i transportbränsle.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslog att ha som mål att minska växthusgaserna från bränslen med 10 % 
2020. Att lägga till ett mål på 10 % för biobränslen 2010 ger i så fall inget mervärde. 
Tioprocentsmålet för växthusgaser garanterar bara en minskning av växthusgaserna och 
användning av biobränslen, oavsett om det handlar om 5 %, 10 %, 15 % eller inget 
biobränsle alls, gör ingen skillnad. Tioprocentsmålet för biobränslen bidrar inte till att 
motverka klimatförändringen och skulle till och med kunna skada samhället, om 
produktionsförhållandena är dåliga (avskogning, exploatering av torvmarker och överdriven 
vattenanvändning).

Ändringsförslag från Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Ändringsförslag 46
SKÄL 11

(11) Kommissionens mål är att minst 10 % 
av transportbränslena skall bestå av 
biobränsle senast 2020. Fortsatta framsteg 
inom fordons- och bränsletekniken 
kombinerat med en fortsatt önskan att se till 
att miljö- och hälsoskyddet är optimerat 
förutsätter att bränslespecifikationerna ses 
över regelbundet på grundval av ytterligare 
studier och analyser av hur tillsatser och 
komponenter i biobränsle påverkar de 
förorenande utsläppen. Därför bör 
regelbundna rapporter utarbetas om 
möjligheten att underlätta en minskad 
användning av kol i transportbränsle.

(11) Kommissionens mål är att minst 10 % 
av transportbränslena skall bestå av 
biobränsle senast 2020. Fortsatta framsteg 
inom fordons- och bränsletekniken 
kombinerat med en fortsatt önskan att se till 
att miljö- och hälsoskyddet är optimerat 
förutsätter att bränslespecifikationerna ses 
över regelbundet på grundval av ytterligare 
studier och analyser av hur tillsatser och 
komponenter i biobränsle påverkar de 
förorenande utsläppen. Därför bör 
regelbundna rapporter utarbetas om 
möjligheten att underlätta en minskad 
användning av kol i transportbränsle när 
detta är praktiskt genomförbart.

Or. en

Motivering

Även om det vore önskvärt att inrätta ett rapporterings- och övervakningssystem för utsläpp 
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av växthusgaser under vägtransportbränslenas hela livscykel måste man först utveckla en 
harmoniserad och konkret metod för att effektivt beräkna dessa utsläpp. Det är för tidigt att 
redan i detta skede fastställa ett mål på 10 % för växthusgaser eftersom det har en direkt 
påverkan på volymen och hållbarheten hos de biobränslen som kommer att finnas tillgängliga 
och främjas i EU – frågor som återstår att lösa i kommande lagstiftning.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 47
SKÄL 14

(14) Blandas etanol med bensin ökar 
bränslets ångtryck, och detta måste hållas 
nere för att begränsa luftförorenande utsläpp. 

(14) Blandas etanol med bensin ökar 
bränslets ångtryck, och detta måste hållas 
nere för att begränsa luftförorenande utsläpp. 
Därför måste de högsta ångtrycksnivåerna 
för bensin sänkas. För att de ekonomiska 
aktörerna ska kunna anpassa sig till denna 
nya gräns bör de högsta ångtrycksnivåerna 
sänkas i två omgångar. Först en omedelbar 
sänkning av den nuvarande högsta 
ångtrycksnivån för bensin med 4 kPa. 
Sedan ytterligare en sänkning med 4 kPa 
av den högsta ångtrycksnivån för bensin 
från och med den 1 januari 2013.

Or. fr

Motivering

Om VOC-utsläppen ska kunna begränsas måste de högsta ångtrycksnivåerna för 
standardbensin sänkas. Sänkningen bör göras i två omgångar så att de ekonomiska aktörerna 
ska kunna anpassa sig till de nya reglerna.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 48
SKÄL 14

(14) Blandas etanol med bensin ökar
bränslets ångtryck, och detta måste hållas 
nere för att begränsa luftförorenande utsläpp. 

(14) Blandas etanol med bensin kan detta
minska eller öka bränslets ångtryck, eller 
inte påverka bränslet alls, beroende på 
andelen etanol i blandningen och den 
omgivande temperaturen, och detta måste 
hållas nere för att begränsa luftförorenande 
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utsläpp. 

Or. en

Motivering

I direktivet mäts ångtrycket vid 38°C då de små andelar etanol i bensin som avses i detta 
direktiv ökar ångtrycket. Små andelar etanol i bensin har emellertid visat sig inte påverka 
ångtrycket vid temperaturer på 20°C eller mer. Stora andelar av etanol i bensin minskar 
ångtrycket i det slutliga bränslet.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 49
SKÄL 15

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

utgår

Or. en

Motivering

I sin resolution om den tematiska strategin för luftförorening av den 26 september 2006 
uppmanade Europaparlamentet kommissionen att minska ozonbildande flyktiga organiska 
föreningar (VOC) med 55 % mellan 2010 och 2020. Ökade VOC-utsläpp, vilket ett undantag 
för etanol skulle leda till, är varken förenligt med Europaparlamentets ståndpunkt eller 
berättigat. Det finns andra sätt att blanda biobränslen med konventionella bränslen som inte 
leder till ökat ångtryck. Ett undantag för etanol är därför inte berättigat och bör utgå. 

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 50
SKÄL 16



AM\688588SV.doc 17/72 PE 396.443v01-00

SV

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

(16) För att främja användningen av 
bränslen med lågt kolinnehåll samtidigt som 
luftföroreningsmålen iakttas, bör
bensinraffinaderierna tillhandahålla bensin 
med lågt ångtryck i de volymer som behövs. 

Or. en

Motivering

I sin resolution om den tematiska strategin för luftförorening av den 26 september 2006 
uppmanade Europaparlamentet kommissionen att minska ozonbildande flyktiga organiska 
föreningar (VOC) med 55 % mellan 2010 och 2020. Ökade VOC-utsläpp, vilket ett undantag 
för etanol skulle leda till, är varken förenligt med Europaparlamentets ståndpunkt eller 
berättigat. Det finns andra sätt att blanda biobränslen med konventionella bränslen som inte 
leder till ökat ångtryck. Ett undantag för etanol är därför inte berättigat och bör utgå.  

Ändringsförslag från Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Ändringsförslag 51
SKÄL 16

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

(16) För att främja användningen av 
bränslen med lågt kolinnehåll samtidigt som 
luftföroreningsmålen iakttas, bör
bensinraffinaderierna tillhandahålla bensin 
med lågt ångtryck i de volymer som behövs. 
Eftersom detta inte är fallet, ökas gränsen för 
etanolblandningars ångtryck så att 
biobränslemarknaden kan utvecklas. 
Undantaget får inte leda till att 
VOC-utsläppen ökar totalt. Därför är det 
nödvändigt att sänka de högsta 
ångtrycksnivåerna.

Or. en

Motivering

(Motivering Dorette Corbey)
Att blanda med etanol kan leda till ökat ångtryck. Det är viktigt att se till att det undantag 
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som föreslås av kommissionen inte leder till att det för närvarande högsta tillåtna ångtrycket 
höjs.

(Motivering Françoise Grossetête)
En sänkning av den maximala ångtrycksnivån för bensin skulle göra det möjligt att minska 
VOC-utsläppen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 52
SKÄL 16

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 53
SKÄL 19

(19) I samband med att det nya systemet för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att införa metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från 
vägtransportbränsle och bränsle som 
används för mobila maskiner som inte är 
avsedda för vägtransport. Eftersom det rör 
sig om åtgärder med allmän räckvidd 
avsedda att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör 
åtgärderna, liksom åtgärderna för anpassning 
av tillåtna analytiska metoder enligt artikel 
10 i direktiv 98/70/EG, antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som fastläggs i artikel 5a i 

(19) I samband med att det nya systemet för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att på grundval av riktlinjer fastställda av 
Europaparlamentet och rådet införa 
metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från fossilt 
vägtransportbränsle och fossilt bränsle som 
används för mobila maskiner som inte är 
avsedda för vägtransport. Eftersom det rör 
sig om åtgärder med allmän räckvidd 
avsedda att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör 
åtgärderna, liksom åtgärderna för anpassning 
av tillåtna analytiska metoder enligt artikel 
10 i direktiv 98/70/EG, antas i enlighet med 
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beslut 1999/468/EG. det föreskrivande förfarande med kontroll 
som fastläggs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att Europaparlamentet och rådet fastställer 
inriktningen för den metod som ska användas för övervakning i stället för att detta överlåts 
helt åt kommittésystemet. Befintlig europeisk biobränsleproduktion leder till minskade 
växthusgasutsläpp, något som måste påvisas i det kommande direktivet om förnybar energi. 

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 54
SKÄL 19

(19) I samband med att det nya systemet för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att införa metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från 
vägtransportbränsle och bränsle som 
används för mobila maskiner som inte är 
avsedda för vägtransport. Eftersom det rör 
sig om åtgärder med allmän räckvidd 
avsedda att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör 
åtgärderna, liksom åtgärderna för anpassning 
av tillåtna analytiska metoder enligt artikel 
10 i direktiv 98/70/EG, antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som fastläggs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(19) I samband med att det nya systemet för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att införa metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från fossilt 
vägtransportbränsle och fossilt bränsle som 
används för mobila maskiner som inte är 
avsedda för vägtransport. Eftersom det rör 
sig om åtgärder med allmän räckvidd 
avsedda att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör 
åtgärderna, liksom åtgärderna för anpassning 
av tillåtna analytiska metoder enligt artikel 
10 i direktiv 98/70/EG, antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som fastläggs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Befintlig europeisk biobränsleproduktion leder till påvisade minskade växthusgasutsläpp. Om 
biobränslen omfattas av denna regel skulle den europeiska bränslemarknaden tvingas 
importera alla biobränslen. Detta skulle leda till avsevärda försämringar av energi- och 
livsmedelsförsörjningstryggheten samt påverka sysselsättningen och den samhällsekonomiska 
utvecklingen i Europa negativt. Det skulle hindra industrin från att göra nödvändiga 
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FoU-investeringar för andra generationens europeiska biobränslen som väntas kunna matcha 
både de minskade växthusgasutsläppen och produktionskostnaderna för importerat 
biobränsle.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 55
SKÄL 21

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

(21) Tekniken för hållbara biobränslen är 
på frammarsch. Ytterligare forskning behövs 
när det gäller alla möjliga metoder för att 
omvandla biomassa till transportbränsle. Det 
är därför lämpligt med en balanserad 
inställning till de gränsvärden som fastställs 
i direktivet så att användningen av olika 
hållbara biobränslen kan öka om det visar 
sig lämpligt. Bland dessa ingår följande: 
metanol, etanol, högre alkoholer, etrar och 
andra oxygenater. Eftersom oenigheten är 
stor bland forskare i den akademiska 
världen och hela samhället om 
minskningseffekten i fråga om
växthusgasutsläpp och om eventuella 
skadeverkningar av produktionen av första 
generationens biobränslen (etanol/diesel 
från livsmedelsgrödor), bör minst 50 % av 
de biobränslen som omfattas av 
växthusgasmålet i detta direktiv och av 
eventuell (ekonomisk) stimulans vara 
andra generationens biobränslen (bränsle 
från lignocellulosa), i syfte att fasa ut första 
generationens biobränslen senast 2020.

Or. en

Motivering

Många första generationens biobränslen minskar bara växthusgaserna i liten utsträckning i 
jämförelse med fossila bränslen. Dessutom finns det negativa bieffekter för miljön och 
samhället. Andra generationens biobränslen erbjuder bättre resultat på grund av högre 
avkastning, fleråriga grödor och plöjningsfri odling. För en hållbar framtid för biobränslen 
bör endast andra generationens biobränslen stimuleras i EU.
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Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 1, LED  -1 (nytt)

Artikel 2, punkt 1, led 2 (direktiv 98/70/EG)

-1. Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:
2. dieselbränslen: gasoljor som omfattas av 
KN-nummer 2710 00 66 och som används 
för de motordrivna fordon som avses i 
direktiv 70/220/EEG och 
direktiv 88/77/EEG. Från januari 2010 får 
de innehålla upp till 10 % och från 
januari 2015 upp till 15 % 
fettsyrametylestrar (FAME) enligt 
CEN:s standard EN 14214. 

Or. en

Motivering

Innehåll av biodiesel (FAME) i konventionellt bränsle (utan märkningskrav) begränsas i dag 
till 5 % av volymen, vilket utgör ett stort hinder för biodieselproduktionen i Europa. 
Dessutom fastställs i direktiv 2002/30 ett biobränslemål för 2010 på 5,75 % av 
energiinnehållet. Det är inte möjligt att nå detta mål (6,5 % i volym) eller det rättsligt 
bindande målet på 10 % (12 % i volym), om inte taket på 5 % höjs, först till 10 % senast 2010 
och sedan till åtminstone 15 % redan 2015.

Ändringsförslag från Gintaras Didžiokas

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 2, punkt 1, led 5 (direktiv 98/70/EG)

1. I det första stycket i artikel 2 skall 
följande läggas till som punkt 5:

utgår

”5. Med arktiska förhållanden eller hårda 
vinterförhållanden avses 
vintertemperaturer under oktober–april 
som i regionen eller medlemsstaten i fråga i 
medeltal ligger under medeltalet för 
gemenskapen i sin helhet.”

Or. en
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Motivering

Europeiska kommissionens föreslagna klargörande skulle göra den nuvarande tillämpningen 
av detta undantag mer flexibelt med efterföljande risker för ökade luftföroreningar och 
försämrad luftkvalitet. Kommissionen ger ingen motivering till sitt förslag till klargörande 
som skulle göra tillämpningen av undantaget mindre strikt. Det föreslagna klargörandet 
skulle dessutom skapa ett omotiverat hinder för användning av biobränsle, eftersom det ger 
bränsleleverantörerna ett starkt ekonomiskt incitament att välja bensin endast från fossila 
bränslen i stället för bensin blandad med biobränsle.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 2, punkt 1, led 5 (direktiv 98/70/EG)

”5. Med arktiska förhållanden eller hårda 
vinterförhållanden avses 
vintertemperaturer under oktober–april som 
i regionen eller medlemsstaten i fråga i 
medeltal ligger under medeltalet för 
gemenskapen i sin helhet.”

”5. Med låga sommartemperaturer avses 
sommartemperaturer under maj–september
som i regionen eller medlemsstaten i fråga i 
medeltal ligger under medeltalet för 
gemenskapen i sin helhet.”

Or. en

Motivering

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.  

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 2, punkt 1, led 5 (direktiv 98/70/EG)

”5. Med arktiska förhållanden eller hårda 
vinterförhållanden avses vintertemperaturer 
under oktober–april som i regionen eller 
medlemsstaten i fråga i medeltal ligger 

”5. Med arktiska förhållanden eller hårda 
vinterförhållanden avses vintertemperaturer 
under oktober–april som i regionen eller 
medlemsstaten i fråga i medeltal ligger 
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under medeltalet för gemenskapen i sin 
helhet.”

2,5°C under medeltalet för gemenskapen i 
sin helhet.”

Or. en

Motivering

Definitionen i kommissionens förslag är alltför bred. Enligt denna definition skulle en lång 
rad länder och regioner omfattas. Till exempel är den genomsnittliga vintertemperaturen i 
alla EU:s huvudstäder 4,9°C. Av 27 medlemsstater har 17 en genomsnittstemperatur under 
4,9°C, till och med Nederländerna som verkligen inte har stränga vintrar. Därför måste 
definitionen skärpas. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 2, punkt 1, led 5a (nytt) (direktiv 98/70/EG)

1a. I det första stycket i artikel 2 ska 
följande läggas till som punkt 5a:
5a. ”hållbart biobränsle:
a) endast biobränslen som ger en 
minskning av växthusgasutsläppen på 
>50 % i jämförelse med fossilt bränsle,
b) endast biobränslen som minskar 
växthusgaserna genom hela 
drivmedelskedjan mer än skillnaden i 
växthusgaslagringskapacitet mellan 
biobränsle och alternativa naturliga 
referensgrödor (bete, skog) i organiska 
föreningar ovan och under marken.”

Or. en

Motivering

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 
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 
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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)

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 2, punkt 1, led 5a (nytt) (direktiv 98/70/EG)

1a. I det första stycket i artikel 2 ska 
följande läggas till som punkt 5a:
”5a. Växthusgasprestanda: mängden 
växthusgaser i bränslet uttryckt i 
koldioxidekvivalenter plus mängden 
koldioxidekvivalenter som släpps ut på 
grund av utvinning, produktion, transport, 
distribution och ändrad markanvändning.”

Or. en

Motivering

Eventuell redovisning av framtida påvisad användning av avskiljning och lagring av 
koldioxid kan, om den tillåts, specificeras i de tekniska bestämmelserna i enlighet med 
kommande medbeslutandebestämmelser i frågan. Att dra ifrån eventuella kolsänkefunktioner i 
produktionsfasen bör inte tillåtas för biomassa som avses att användas som bränsle. 

Ändringsförslag från Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 1, LED 2 B

Artikel 3, punkt 2, led c (direktiv 98/70/EG)

b) I punkt 2 c skall ”eller bilaga V” läggas 
till.

utgår

Or. en

Motivering

(Justification Callanan)
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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.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 1, LED 2, LED BA (nytt)

Artikel 3, punkt 2, led ca (nytt) (direktiv 98/70/EG)

ba) I punkt 2 ska följande led ca läggas till:
”ca) Medlemsstaterna ska se till att den 
bensin som säljs på deras territorium 
uppfyller de specifikationer som fastställts i 
bilaga III den dag den standard 
offentliggörs som tagits fram av 
Europeiska standardiseringskommittén.”

Or. en

Motivering

Vill man öka maximiinnehållet av etanol i specifikationerna för bensin från 5 till 
10 volymprocent måste man också ändra andra parametrar i specifikationerna och i 
standarden EN 228, av vilka den viktigaste går ut på att det maximala innehållet av syre 
måste ökas till 3,7 viktprocent. Detta kunde lämna utrymme för högre gränser för etanol och 
andra oxygenat i specifikationerna för bensin. Dessa förändringar kan påverka motoreffekten 
och utsläppen och man kommer att bli tvungen att provköra motorerna med den nya 
referensbensinen. En fullständig översyn av standarden EN 228 kommer att behövas och 
därför bör inga nya specifikationer drivas igenom innan standarden EN 228 gjorts till 
föremål för översyn.
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Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

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

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Om standardbensin av det slag som föreskrivs i Europeiska standardiseringskommitténs 
standard EN 228 får finnas kvar blir det till avsevärd nytta för både konsumenterna och 
företagen inom EU, inberäknat bilindustrin, eftersom förvirring på bensinstationerna kan 
undvikas, försörjningen tryggas, kostnaderna fås ned till ett minimum och garantier utverkas 
för att fordon kan förses med bränsle med samma standard oavsett var de används inom EU. 
De nuvarande gränserna bör höjas i takt med fordonens krav och kompatibilitet i stället för 
att antalet ytterligare specifikationer tillåts svälla ut över alla bräddar. Förslaget om en 
ytterligare typ av bensin bör utgå och de ändringar som behövs bör göras i de nuvarande 
bränslespecifikationerna.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

Artikel 3, punkt 3, stycke 2 (direktiv 98/70/EG)

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

utgår

Or. en
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Motivering

I artikel 3.3 talas det om att det ska skapas en ny bränsletyp av det slag som definieras i 
bilaga V. Det vore bättre både för miljön och för främjandet av biobränslen om 
definitionerna inskränkte sig till en enda bensintyp. Bäst anses detta kunna förverkligas om 
bilaga III ersätts med bilaga V med lämplig märkning.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Termen ”biobränsle” vilseleder konsumenterna så de tror att bränsle av just detta slag är 
miljövänligt. I vilket fall som helst bör termen ”bensin med högt biobränsleinnehåll” 
förbehållas sådan bensin som verkligen innehåller en stor procentandel biobränslen. Bensin 
som innehåller mellan 0 och 5 volymprocent etanol bör därför kallas ”bensin” och bensin 
som kan innehålla mer syre och upp till 10 volymprocent etanol bör kallas ”bensin med högt 
innehåll av oxygenater”.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 1, LED 2, LED C

Artikel 3, punkt 3, stycke 2 (direktiv 98/70/EG)

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

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

Motivering

För att konsumenterna ska bli på det klara med vad det handlar om ska termen ”bensin med 
högt biobränsleinnehåll” förbehållas sådan bensin som verkligen innehåller en stor 
procentandel biobränslen. Bensin som innehåller mellan 0 och 5 volymprocent biobränslen
bör därför kallas "bensin med lågt biobränsleinnehåll" och bensin med över 5 volymprocent 
biobränslen bör kallas ”bensin med biobränsleinnehåll”.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 1, LED 3, LED C

Artikel 4, punkt 5 (direktiv 98/70/EG)

”5. Medlemsstaterna skall se till att gasoljor 
som är avsedda att användas i mobila 
maskiner som inte används för vägtransport 
och i jord- och skogsbruksmaskiner, och 
som saluförs i deras länder efter den 
1 januari 2008 har ett svavelinnehåll på 
mindre än 1000 mg/kg. Senast den 
31 december 2009 skall den högsta tillåtna 
svavelhalten i gasoljor avsedda att användas 
i mobila maskiner som inte används för 
vägtransport och i jord- och 
skogsbruksmaskiner, utom fordon på inre 
vattenvägar, vara 10 mg/kg.”

”5. Medlemsstaterna skall se till att gasoljor 
som är avsedda att användas i mobila 
maskiner som inte används för vägtransport 
och i jord- och skogsbruksmaskiner, och 
som saluförs i deras länder efter den 
1 januari 2008 har ett svavelinnehåll på 
mindre än 1000 mg/kg. Senast den 
31 december 2009 skall den högsta tillåtna 
svavelhalten i gasoljor avsedda att användas 
i mobila maskiner som inte används för 
vägtransport och i jord- och 
skogsbruksmaskiner och i fartyg på inre 
vattenvägar, vara 10 mg/kg.”

Detta utgör inget hinder för ytterligare krav 
på sänkta utsläpp från fartygsmotorer.
Medlemsstaterna ska också se till att 
gasoljor avsedda att användas i mobila 
maskiner som inte används för 
vägtransport  och i fartyg på inre 
vattenvägar senast den 31 december 2009 
stämmer överens med de specifikationer för 
dieselbränslekvalitet för fordon avsedda för 
vägtransport, som anges i bilaga IV. 

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår sänkt svavelhalt i bränslen avsedda att användas i mobila maskiner 
som inte används för vägtransport och i jord- och skogsbruksmaskiner. Dessa bränslen bör 
uppfylla alla specifikationer som gäller för vägtransportfordon, enligt vad som fastställts i 
bilaga IV. Samma krav bör gälla för bränslen avsedda för fartyg på inre vattenvägar, utan att 
detta hindrar fortsatt arbete med att minska utsläppen med hjälp av att utveckla tekniken för 
fartygsmotorer.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso + Martin Callanan

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 1, LED 3. LED C

Artikel 4, punkt 5 (direktiv 98/70/EG)

”5. Medlemsstaterna skall se till att gasoljor 
som är avsedda att användas i mobila 
maskiner som inte används för vägtransport 
och i jord- och skogsbruksmaskiner, och 
som saluförs i deras länder efter den 
1 januari 2008 har ett svavelinnehåll på 
mindre än 1000 mg/kg. Senast den 
31 december 2009 skall den högsta tillåtna 
svavelhalten i gasoljor avsedda att användas 
i mobila maskiner som inte används för 
vägtransport och i jord- och 
skogsbruksmaskiner, utom fordon på inre 
vattenvägar, vara 10 mg/kg.”

”5. Medlemsstaterna skall se till att gasoljor 
som är avsedda att användas i mobila 
maskiner som inte används för vägtransport 
och i jord- och skogsbruksmaskiner, och 
som saluförs i deras länder efter den 
1 januari 2008 har ett svavelinnehåll på 
mindre än 1000 mg/kg. Senast den 
31december 2009 skall den högsta tillåtna 
svavelhalten i gasoljor avsedda att användas 
i mobila maskiner som inte används för 
vägtransport och i jord- och 
skogsbruksmaskiner, utom fordon på inre 
vattenvägar, vara 50 mg/kg.”

Or. en

Motivering

I de framtida utsläppsnormerna för mobila maskiner som inte används för vägtransport
(fas IIIB, som träder i kraft den 31 december 2009) kommer det att ingå krav på att de 
motorer som används ska vara utrustade med system för avgasrening. Sådana system för 
minskning av utsläppen av partiklar och kväveoxider når sin fulla effekt om det bränsle som 
används har en högsta svavelhalt på 50 mg/kg, snarare än 10 mg/kg.  

Med en svavelhalt på 50 mg/kg kan man frakta dieselbränsle för maskiner som inte används 
för vägtransport med samma tankbilar som villaolja. Dessutom vore det tekniskt och praktiskt 
orimligt att ställa upp en gräns på 10 mg/kg för svavelhalten i bränsle som inte används för 
vägtransport.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 1, LED 3, LED C

Artikel 4, punkt 5, stycke 1a (nytt) (direktiv 98/70/EG)

Medlemsstaterna ska även se till att 
gasoljor avsedda att användas i mobila 
maskiner som inte används för 
vägtransport och i fartyg på inre 
vattenvägar senast den 31 december 2009 
stämmer överens med de specifikationer för 
dieselbränslekvalitet för fordon avsedda för 
vägtransport som anges i bilaga IV och 
bilaga IVa (ny).

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår sänkt svavelhalt i bränslen för mobila maskiner som inte används för 
vägtransport samt för jord- och skogsbruksmaskiner, men lägger inte fram några förslag om 
andra föroreningar, till exempel polycykliska aromatiska kolväten. Det är viktigt att de 
bränslen som används i dessa fordon uppfyller alla krav som gäller för vägtransportfordon, i 
enlighet med bilaga IV och bilaga IVa.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni + Martin Callanan

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 1, LED 3, LED D

Artikel 4, punkt 6 (direktiv 98/70/EG)

d) Följande punkt skall läggas till som 
punkt 6:

utgår

”6. Medlemsstaterna skall, senast den 
31 december 2009, se till att den högsta 
tillåtna svavelhalten i gasoljor avsedda att 
användas i fordon på inre vattenvägar är 
300 mg/kg. Medlemsstaterna skall se till att 
denna halt sänks till 10mg/kg senast den 
31 december 2011.”

Or. en
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Motivering

(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.

(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. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 1, LED 3, LED D

Artikel 4, punkt 6 (direktiv 98/70/EG)

”6. Medlemsstaterna skall, senast den 
31 december 2009, se till att den högsta 
tillåtna svavelhalten i gasoljor avsedda att 
användas i fordon på inre vattenvägar är 
300 mg/kg. Medlemsstaterna skall se till att 
denna halt sänks till 10 mg/kg senast den 
31 december 2011.”

”6. Medlemsstaterna skall, senast den 
31 december 2009, se till att gasoljor 
avsedda att användas i fartyg på inre 
vattenvägar stämmer överens med de 
standardspecifikationer som fastställts i 
bilaga VI och att den högsta tillåtna 
svavelhalten är 10 mg/kg.”

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att lågsvavliga bränslen ska göras tillgängliga för sjöfarten på inre 
vattenvägar, med en sänkning av svavelhalten i två etapper, nämligen först från 1 000 mg/kg 
till 300 mg/kg fram till utgången av 2009 och sedan till 10 mg/kg. Det finns ett flertal 
tekniska, ekonomiska och miljörelaterade skäl till att detta förslag är meningslöst. Tekniskt 
sett behövs det ingen övergångsperiod för gasoljor med en svavelhalt på 300 mg/kg, eftersom 
98 procent av motorerna i dag lätt kan köras på bränsle med 10 mg svavel per kg (EN 590). 
Därför bör EU genast sänka svavelhalten i gasoljorna till 10 mg/kg (kvalitetsstandarden 
EN 590).
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Ändringsförslag från Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 1, LED 3, LED D

Artikel 4, punkt 6 (direktiv 98/70/EG)

6. Medlemsstaterna skall, senast den 
31 december 2009, se till att den högsta 
tillåtna svavelhalten i gasoljor avsedda att 
användas i fordon på inre vattenvägar är 
300 mg/kg. Medlemsstaterna skall se till att 
denna halt sänks till 10mg/kg senast den 
31 december 2011.”

”6. Medlemsstaterna skall, senast den 
31 december 2009, se till att den högsta 
tillåtna svavelhalten i gasoljor avsedda att 
användas i fartyg på inre vattenvägar är
10mg/kg.

Medlemsstaterna ska se till att gasoljor 
avsedda att användas i mobila maskiner 
som inte används för vägtransport och i 
fartyg på inre vattenvägar senast den 
31 december 2009 stämmer överens med de 
specifikationer för dieselbränslekvalitet för 
fordon avsedda för vägtransport, som anges 
i bilagorna IV och IVa.

Or. en

Motivering

Moderna rena fartygsmotorer med avancerad filterteknik för att motverka luftföroreningar 
kan drivas bara med mycket lågsvavliga bränslen. Kommissionen föreslår att svavelhalten i 
bränslen avsedda att användas i fartyg på inre vattenvägar ska sänkas i två etapper. Det vore 
emellertid bättre att skynda på införandet av lågsvavliga bränslen och slå ihop de två 
etapperna. De ytterligare koldioxidutsläpp som detta skulle medföra i samband med 
raffineringen skulle mer än uppvägas av de mer effektiva motorerna, som släpper ut mindre 
koldioxid. Dessutom är det viktigt att de bränslen som används i fartyg på inre vattenvägar 
uppfyller alla krav som gäller för vägtransportfordon, i enlighet med bilagorna IV och IVa.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 1, LED 4, LED B

Artikel 6, punkt 1a (direktiv 98/70/EG)

”1a. Genom undantag från bilaga III får en 
medlemsstat vidta åtgärder för att se till att 
det i hela eller delar av landet tillåts ett 
högre ångtryck än det som anges som högsta 

”1a. Genom undantag från bilaga III får en 
medlemsstat vidta åtgärder för att se till att 
det i hela eller delar av landet tillåts ett 
högre ångtryck än det som anges som högsta 
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tillåtna för sommarperioden enligt fotnot 5 i 
bilaga III och fotnot 4 i bilaga V, under 
förutsättning att det i medeltal råder extremt 
kalla vintertemperaturer.”

tillåtna för sommarperioden enligt fotnot 5 i 
bilaga III, under förutsättning att det i 
medeltal råder extremt kalla 
vintertemperaturer.”

Or. en

Motivering

I artikel 6 talas det om att det ska skapas en ny bränsletyp av det slag som definieras i 
bilaga V. Det vore bättre både för miljön och för främjandet av biobränslen om 
definitionerna inskränkte sig till en enda bensintyp. Bäst anses detta kunna förverkligas om 
bilaga III ersätts med bilaga V med lämplig märkning.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 1, LED 4, LED B

Artikel 6, punkt 1a  (direktiv 98/70/EG)

”1a. Genom undantag från bilaga III får en 
medlemsstat vidta åtgärder för att se till att 
det i hela eller delar av landet tillåts ett 
högre ångtryck än det som anges som högsta 
tillåtna för sommarperioden enligt fotnot 5 i 
bilaga III och fotnot 4 i bilaga V, under 
förutsättning att det i medeltal råder extremt 
kalla vintertemperaturer.”

”1a. Genom undantag från bilaga III får en 
medlemsstat vidta åtgärder för att se till att 
det i hela eller delar av landet tillåts ett 
högre ångtryck än det som anges som högsta 
tillåtna för sommarperioden enligt fotnot 5 i 
bilaga III och fotnot 4 i bilaga V, under 
förutsättning att det råder låga 
omgivningstemperaturer sommartid.”

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag från Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a (direktiv 98/70/EG)

”Artikel 7a utgår
Minskade utsläpp av växthusgaser

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden 
att övervaka och rapportera om utsläppen 
av växthusgas från dessa bränslen under 
hela livscykeln. 
2. Från och med den 1 januari 2011 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden 
att minska utsläppen av växthusgas från 
dessa bränslen. Minskningen skall 
motsvara ytterligare 1 % av utsläppen 
under 2010 per år för varje kalenderår 
fram till och med 2020. Den nivå på 
utsläppen av växthusgaser per energienhet 
för livscykeln som rapporteras 2020 får 
vara högst 90 % av den nivå som 
rapporteras 2010.
3. I enlighet med förfarandet i artikel 11.2 
skall de åtgärder antas som krävs för att 
övervakningen, rapporteringen och 
kontrollen av utsläppen av växthusgaser 
under livscykeln, baserade på en exakt 
definition av de faktorer som skall beaktas 
för beräkning av utsläppen, skall uppfylla 
de krav i punkterna 1 och 2 som utformats 
för att ändra icke-väsentliga delar av det 
här direktivet genom komplettering.

Or. en
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Motivering

Även om det vore önskvärt med en mekanism för rapportering och övervakning av utsläppen 
av växthusgas från bränslen för vägtransporter under hela livscykeln måste det först 
utvecklas harmoniserade och konkreta metoder för effektiv beräkning av dessa utsläpp. I det 
här skedet är det för tidigt att slå fast ett mål på 10 % för utsläppen av växthusgaser, eftersom 
detta direkt kommer att påverka vilka mängder biobränslen som kommer att finnas 
tillgängliga i EU och göras till föremål för säljfrämjande åtgärder där, och likaså påverka 
hållbarheten hos dessa bränslen blir – och allt detta är frågor som återstår att lösa i framtida 
lagstiftning.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 1 (direktiv 98/70/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln. 

1. Från och med den 1 januari 2015 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln. 

Or. pl

Motivering

Bränslemarknaden är fortfarande stadd i utveckling, eftersom länderna i Central- och 
Östeuropa prioriterar tryggandet av energiförsörjningen genom att säkerställa tillgången till 
bränsle. Därför är det viktigt att det utarbetas ett direktiv som inte bara bidrar till 
miljöskyddet utan framför allt till oberoendet av leverantörer från öster.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 1 (direktiv 98/70/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
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maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln. 

maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln. Liksom också att bevisa att 
hållbarhetskraven uppfylls inom alla led av 
produktionskedjan. All information som 
lämnas av bränsleleverantörerna ska 
offentliggöras av kommissionen.

Or. en

Motivering

Förutom att rapportera om utsläppen av växthusgas från bränslena under hela deras 
livscykel ska bränsleleverantörerna också rapportera och bevisa att gemenskapens 
hållbarhetskriterier i bilaga VIb uppfylls. Med tanke på alla de skadeverkningar som 
produktionen av biobränslen kan leda till (avskogning, sociala problem etc.) är det mycket 
viktigt att hållbarhetskriterierna uppfylls. Om informationen offentliggörs kommer detta att 
bidra till respekten för kriterierna och engagera berörda parter i att se till att kriterierna 
följs.

Ändringsförslag från  Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 1 (direktiv 98/70/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln.

1. Ett år efter offentliggörandet av den 
kommissionsrapport som det finns 
föreskrifter om i artikel 9a skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln.

Or. en

Motivering

För att man ska hinna inrätta en mekanism för rapportering och övervakning av utsläppen av 
växthusgas från bränslen för vägtransport under hela livscykeln måste det först utvecklas 
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harmoniserade och konkreta metoder för effektiv beräkning av dessa utsläpp.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 1 (direktiv 98/70/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
övervaka och rapportera om utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen under hela 
livscykeln.

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle med fossilt ursprung för 
vägtransport och mobila maskiner som inte 
är avsedda för vägtransport som släpps ut på 
marknaden att övervaka och rapportera om 
utsläppen av växthusgas per energienhet
från dessa bränslen under hela livscykeln.

Or. en

Motivering

(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.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 2 (direktiv 98/70/EG)

2. Från och med den 1 januari 2011 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 

2. Från och med den 1 januari 2018 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
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maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
minska utsläppen av växthusgas från dessa 
bränslen. Minskningen skall motsvara 
ytterligare 1 % av utsläppen under 2010 per 
år för varje kalenderår fram till och med 
2020. Den nivå på utsläppen av 
växthusgaser per energienhet för livscykeln 
som rapporteras 2020 får vara högst 90 % av 
den nivå som rapporteras 2010. 

maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
minska utsläppen av växthusgas från dessa 
bränslen. Minskningen skall motsvara 
ytterligare 0,5 % av utsläppen under 2018
per år för varje kalenderår fram till och med 
2025. Den nivå på utsläppen av 
växthusgaser per energienhet för livscykeln 
som rapporteras 2025 får vara högst 90 % av 
den nivå som rapporteras 2015. 

Or. pl

Motivering

Bränslemarknaden är fortfarande stadd i utveckling, eftersom länderna i Central- och 
Östeuropa prioriterar tryggandet av energiförsörjningen genom att säkerställa tillgången till 
bränsle. Därför är det viktigt att det utarbetas ett direktiv som inte bara bidrar till 
miljöskyddet utan framför allt till oberoendet av leverantörer från öster.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 2 (direktiv 98/70/EG)

2. Från och med den 1 januari 2011 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
minska utsläppen av växthusgas från dessa 
bränslen. Minskningen skall motsvara 
ytterligare 1 % av utsläppen under 2010 per 
år för varje kalenderår fram till och med 
2020. Den nivå på utsläppen av 
växthusgaser per energienhet för livscykeln 
som rapporteras 2020 får vara högst 90 % av 
den nivå som rapporteras 2010. 

2. Från och med den 1 januari 2014 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
minska utsläppen av växthusgas från dessa 
bränslen. Minskningen skall motsvara 
ytterligare 1 % av utsläppen under 2013 per 
år för varje kalenderår fram till och med 
2023. Den nivå på utsläppen av 
växthusgaser per energienhet för livscykeln 
som rapporteras 2023 får vara högst 90 % av 
den nivå som rapporteras 2013. 

Or. en

Motivering

För att man ska hinna inrätta en mekanism för rapportering och övervakning av utsläppen av 
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växthusgas från bränslen för vägtransport under hela livscykeln måste det först utvecklas 
harmoniserade och konkreta metoder för effektiv beräkning av dessa utsläpp.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 2 (direktiv 98/70/EG)

2. Från och med den 1 januari 2011 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle för vägtransport och mobila 
maskiner som inte är avsedda för 
vägtransport som släpps ut på marknaden att 
minska utsläppen av växthusgas från dessa 
bränslen. Minskningen skall motsvara 
ytterligare 1 % av utsläppen under 2010 per 
år för varje kalenderår fram till och med 
2020. Den nivå på utsläppen av 
växthusgaser per energienhet för livscykeln 
som rapporteras 2020 får vara högst 90 % av 
den nivå som rapporteras 2010. 

2. Från och med den 1 januari 2011 skall 
medlemsstaterna ålägga leverantörerna av 
bränsle med fossilt ursprung för 
vägtransport och mobila maskiner som inte 
är avsedda för vägtransport som släpps ut på 
marknaden att minska utsläppen av 
växthusgas från dessa bränslen. 
Minskningen skall motsvara ytterligare 2 %
av utsläppen under 2010 för vartannat
kalenderår fram till och med 2020. Den nivå 
på utsläppen av växthusgaser per 
energienhet för livscykeln som rapporteras 
2020 får vara högst 90 % av den nivå som 
rapporteras 2010. 

Or. en

Motivering

(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.
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Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 2a (ny) (direktiv 98/70/EG)

2a. Bränsleleverantörerna ska uppnå minst 
hälften av den utsläppsminskning som 
hänför sig till annan verksamhet än 
raffinering och utvinning genom att 
tillsätta icke-fossila komponenter i 
dieselbränslen.

Or. en

Motivering

Det råder brist på diesel på bränslemarknaden inom EU. Om man för att uppfylla kraven på 
utsläppsminskning i alltför hög grad anlitar metoden med att blanda in icke-fossila 
komponenter i bensin blir följden att ännu större bränslemängder kommer att transporteras. 
Vi ska inte uppmuntra till en kraftigt ökad etanolimport från Sydamerika, som leder till att 
ännu mera bensin exporteras från EU till Nordamerika eller Sydöstasien. Lagstiftningen bör 
ta sikte på att framtvinga investeringar i ersättningsprodukter för diesel, där 
besparingspotentialen för växthusgaser är som störst.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7b (direktiv 98/70/EG)

Artikel 7b utgår
Etanol blandat med bensin

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

Or. en
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Motivering

Följer av de ändringsförslag som hänför sig till skäl 15 och 16 och inlämnats av samma 
ledamot.

I sin resolution av den 26 september 2006 om den tematiska strategin för luftförorening
efterlyste Europaparlamentet från kommissionens sida en strategi för minskning av 
ozonbildande flyktiga organiska föreningar med 55 procent mellan 2010 och 2020. Ett 
undantag för etanol skulle leda till ökade utsläpp av sådana föreningar och detta vore varken 
berättigat eller förenligt med Europaparlamentets ståndpunkt. Biobränslen kan blandas med 
konventionella bränslen på annat sätt, så att ångtrycket inte ökar. Därför är det inte befogat 
med ett undantag för etanol och undantaget bör således utgå.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7b (direktiv 98/70/EG)

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

De åtgärder som rör blandning av etanol och
bensin, särskilt ångtrycket enligt bilaga VI 
och eventuella alternativ, liksom också 
nödvändiga ändringar av de övriga 
volatilitetsparametrarna som fastställts i 
EN 228, och som utformats för att ändra de 
icke-väsentliga delarna av det här direktivet 
(bl.a. genom tillägg) skall antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 11.2.”

Or. en

Motivering

I direktiv 2003/30/EG erkänns det att de nuvarande bränslespecifikationerna lägger hinder i 
vägen för biobränslen.

I direktiv 2003/17/EG påtalas samma problem och där ingår krav på att kommissionen ska 
överväga ”[b]ehovet av att främja införandet av alternativa bränslen, däribland biobränslen, 
och av att införa ändringar i andra parametrar i bränslespecifikationerna, för både 
konventionella och alternativa bränslen, t.ex. ändringar av de maximala gränsvärden för 
bensinbränslens flyktighet som anges i detta direktiv för tillämpning på blandningar av 
bioetanol och bensin”.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 1, LED 5

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

Artikel 7ba
Hållbarhetskriterier för biobränslen

1. Endast biobränslen som uppfyller de 
kriterier för hållbar produktion på 
livscykelbasis vilka fastställts i bilaga VIb 
ska anses bidra till målet i artikel 7a.
2. Medlemsstaterna ska godta bilaterala 
och multilaterala överenskommelser 
mellan gemenskapen och tredjeländer som 
bevis på att villkoren i bilaga VIb är 
uppfyllda.
3. Medlemsstaterna ska godta bevis på 
efterlevnad av frivilliga internationella 
system för standarder för hållbar 
jordbruks- eller skogsbruksproduktion som 
bevis på att villkoren i bilaga VIb är 
uppfyllda, förutsatt att dessa system har 
erkänts uppfylla lämpliga standarder för 
tillförlitlighet, insyn och oberoende 
granskning, utförd av tredje part. En 
förteckning över system som uppfyller 
dessa kriterier ska offentliggöras och 
regelbundet uppdateras.
De hållbarhetskriterier som anges i 
bilaga VIb ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 11.2 och utgör en 
minimiuppsättning av kriterier som kan 
vidareutvecklas vid översynen av 
direktiv 2003/30/EG.

Or. en

Motivering

Biomassaproduktion kan medföra allvarliga problem för den biologiska mångfalden och 
socialt sett. Det ändrade direktivet om bränslekvalitet stimulerar produktion av biomassa med 
relativt lågt växthusgasinnehåll, men därutöver behövs det kriterier kopplade till den 
biologiska mångfalden och sociala kriterier. Det är viktigt att parlamentet utarbetar riktlinjer 
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för dessa kriterier i stället för att överlåta beslutsfattandet om dem till kommittéförfarandet.
Dessa kriterier kommer att bilda en grundval som kan utvidgas vid översynen av 
biobränsledirektivet 2008. Det är viktigt att vi får en enda uppsättning hållbarhetskriterier för 
all gemenskapslagstiftning i dessa frågor.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 1, LED 5

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

Artikel 7ba
Hållbarhetskriterier för biobränslen

1. Endast biobränslen och fodermedel av 
icke-fossilt ursprung som uppfyller de 
kriterier för hållbar produktion och kan 
förete bevis på växthusgasprestanda på 
livscykelbasis vilka fastställts i bilaga VIb 
ska anses bidra till målet i artikel 7a.
2. Medlemsstaterna ska godta bilaterala 
och multilaterala överenskommelser 
mellan gemenskapen och tredjeländer som 
bevis på att villkoren i bilaga VIb är 
uppfyllda, förutsatt att granskning och 
kontroll utförs av tredje part.
3. Medlemsstaterna ska godta bevis på 
efterlevnad av frivilliga internationella 
system för standarder för hållbar 
jordbruks- eller skogsbruksproduktion som 
bevis på att villkoren i bilaga VIb är 
uppfyllda, förutsatt att dessa system har 
erkänts uppfylla lämpliga standarder för 
tillförlitlighet, insyn och oberoende 
granskning utförd av tredje part. En 
förteckning över system som uppfyller 
dessa kriterier ska offentliggöras och 
regelbundet uppdateras.
De hållbarhetskriterier som anges i 
bilaga VIb ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 11.2.

Or. en
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Motivering

Kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor måste få i uppdrag att lägga fram ett 
förslag om obligatoriska hållbarhetskriterier för bränslen. Produktionen av 
transportbränslen och fodermedel kan få allvarliga skadeverkningar för den biologiska 
mångfalden och vara betänklig ur social synvinkel. Förslaget stimulerar till effektivitet i fråga 
om växthusgaser men dessutom behövs det andra miljökriterier och sociala kriterier. 
Hållbarhetskriterierna får inte skjutas upp till framtida lagstiftning utan i stället bör detta 
direktiv dra upp en ram för detaljerade kriterier som ska fastställas av den föreskrivande 
kommitté som avses i artikel 11.2, med kontroll från Europaparlamentets sida.

Ändringsförslag från Andres Tarand och Anders Wijkman

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 1, LED 5

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

Artikel 7ba
Biobränslen som motsvarar eller 
överskrider den tröskel som fastställts i 
enlighet med det hållbarhetsindex som 
fastställts i bilaga VIc, ska automatiskt 
tillåtas för fri omsättning på den 
gemensamma marknaden från och med 
detta direktivs ikraftträdande. Från och 
med den 1 januari 2020 får inga 
biobränslen som inte motsvarar eller 
överskrider denna tröskel saluföras på den 
gemensamma marknaden.

Or. en

Motivering

Bränsleproducenter och importörer måste få klara besked i fråga om det föreslagna 
hållbarhetsindexet och genomförandefristerna för det.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi och Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 8a (direktiv 98/70/EG)

Kommissionen skall fortsätta att utveckla Kommissionen skall, utifrån det arbete som 
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lämpliga testmetoder för användning av 
metalltillsatser i bränsle.”

gjorts av Gemensamma forskningscentret 
och, med användning av befintliga 
uppgifter, fortsätta att utveckla lämpliga 
testmetoder för användning av 
metalltillsatser i bränsle och använda dessa 
metoder för att utvärdera om det ska 
föreslås nya begränsningar för sådana 
tillsatser som anses hindra den 
föroreningsförebyggande tekniken att 
fungera effektivt.”

Or. en

Motivering

Kommissionen har bett Gemensamma forskningscentret att undersöka hur metalltillsatserna 
påverkar katalysatorerna och utsläppen och detta arbete pågår som bäst. Kommissionen och 
Gemensamma forskningscentret bör fortsätta utveckla detta testprotokoll och ta hänsyn till 
befintliga uppgifter om metalltillsatser. När en gång metalltillsatserna gjorts till föremål för 
bedömning kommer kommissionen att ha ett vetenskapligt beslutsunderlag om vilka 
metalltillsatser, om över huvud taget några alls, som hindrar den föroreningsförebyggande 
tekniken, varvid beslutsfattandet ska ske under fullständigt samråd med Europaparlamentet 
inom ramen för medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 9, stycke 2, led a (direktiv 98/70/EG)

(a) Användningen av biobränsle inom 
ramen för detta direktiv och användningen 
och utvecklingen av fordonstekniken, med 
beaktande av målet att transportbränslet 
senast 2020 skall bestå av minst 10 % 
biobränsle i enlighet med kommissionens 
energistrategi*, och målet att minska 
kolinnehållet i transportbränsle.

(a) Målet om minskat kolinnehåll i 
transportbränsle samt användningen av 
biobränsle för att nå detta mål. 
Kommissionen ska i alla produktionsländer 
övervaka biobränsleproduktionens direkta 
eller indirekta skadeverkningar på miljön, 
naturskyddsområdena och de sociala 
förhållandena och livsmedelspriserna samt, 
om skadeverkningar uppträder, vidta 
åtgärder för att förebygga dem.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 1, LED 7A (nytt)

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

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

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

Or. en

Motivering

(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 
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. 

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

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 1, LED 7A (nytt)

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

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

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

Or. en

Motivering

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.

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

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 1, LED 7A (nytt)

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

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

För att bidra till EU:s mål att minska 
utsläppen av växthusgaser och inrätta ett 
rapporterings- och övervakningssystem för 
utsläpp av växthusgaser under hela 
livscykeln för vägtransportbränslen ska 
kommissionen senast den 
31 december 2010
1. utarbeta en rapport för parlamentet och 
rådet om eventuella system för 
utsläppsminskningar, varvid den särskilt 
ska behandla möjligheten att
(a) ta fram en lämplig metod för att bedöma 
utsläppen av växthusgaser under hela 
livscykeln för vägtransportbränslen,
(b) undersöka genomförbarheten och 
tidsramarna för att uppnå stegvisa 
särskilda mål för utsläppsminskningar av 
växthusgaser;
2. på basis av denna rapport lägga fram 
förslag till parlamentet och rådet till 
ändringar av detta direktiv, i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2003/30/EG och 
senare lagstiftning.”

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 1, LED 12, LED -1 A (nytt)
Bilaga III, fotnot 4 (direktiv 98/70/EG)

Fotnot 4 ändras genom att
”arktiskt klimat eller hårda 
vinterförhållanden” ersätts med ”låg 
omgivningstemperatur sommartid”.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 1, LED 12

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

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

Motivering

I sin resolution av den 26 september 2006 om den tematiska strategin för luftförorening 
uppmanade Europaparlamentet kommissionen att minska utsläppen av ozonbildande flyktiga 
organiska föreningar (VOC) med 55 procent mellan 2010 och 2020. En ökning av 
VOC-utsläppen, som skulle bli följden av ett undantag för etanol, är inte vare sig förenligt 
med Europaparlamentets inställning eller motiverat. Det finns andra sätt att blanda 
biobränslen i konventionella bränslen som inte leder till ökat ångtryck. Det är därför 
obefogat med ett undantag för etanol och förslaget bör strykas.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 1, LED 12

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

Följande skall läggas till fotnot 5: ”Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
ångtrycket sommartid överskrida 60 kPa 
enligt värdena i tabellen i bilaga VI.”

Fotnot 5 ska ersättas med följande: ”I 
medlemsstater med arktiskt klimat eller 
hårda vinterförhållanden får det högsta 
ångtrycket inte överskrida 66,0 kPa. Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
tillåtna ångtrycket sommartid överskrida 
56 kPa med 4 kPa (se bilaga VI) om 
etanolinnehållet uppgår till minst 
3 volymprocent.”

Or. en

Motivering

Etanolblandningar kan leda till ökat ångtryck. Det är viktigt att se till att denna lagstiftning 
inte medför att det högsta tillåtna ångtrycket höjs.
Det föreslagna undantaget skulle leda till att ångtrycket ökar upp till 68 kPa, vilket skulle 
försämra luftkvaliteten. Därför måste det övergripande högsta ångtrycket sänkas till 56 kPa. 
Ett undantag på högst 4 kPa kan dock tillåtas utöver detta. På det sättet kommer inte ens 
undantaget att resultera i ett högre ångtryck än 60 kPa och föroreningarna kommer således 
inte att öka.



PE 396.443v01-00 52/72 AM\688588SV.doc

SV

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 1, LED 12

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

Följande skall läggas till fotnot 5: ”Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
ångtrycket sommartid överskrida 60 kPa
enligt värdena i tabellen i bilaga VI.”

Följande skall läggas till fotnot 5: ”Om 
bränsle innehåller etanol får det högsta 
ångtrycket sommartid överskrida 56 kPa
enligt värdena i tabellen i bilaga VI och från 
och med den 1 januari 2013 52 kPa enligt 
värdena i tabellen i bilaga VI.”

Or. fr

Motivering

Om VOC-utsläppen ska kunna begränsas måste de högsta ångtrycksnivåerna för 
standardbensin sänkas. Sänkningen bör göras i två omgångar så att de ekonomiska aktörerna 
ska kunna anpassa sig till de nya reglerna.

Med de överskridningar som blir tillåtna enligt förslaget skulle ångtrycket som högst uppgå 
till 64 kPa fram till 2012 och 60 kPa från och med den 1 januari 2013, vilket gör det möjligt 
att undvika försämrad luftkvalitet på grund av ökande VOC-utsläpp.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 1, LED 12

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

Fotnot 5 ändras genom att 
”arktiskt klimat eller hårda 
vinterförhållanden” ersätts med ”låg 
omgivningstemperatur sommartid”.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 1, LED 12, LED 1A (nytt)

Bilaga III, fotnot 7a (ny) (direktiv 98/70/EG)

Följande fotnot 7a ska införas:
(7a) I enlighet med artikel 1.2 ska detta 
gränsvärde träda i kraft det datum då den 
standard som framtagits av det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
offentliggörs.

Or. en

Motivering

För EU:s konsumenter, företag och bilindustri finns det avsevärda fördelar med att behålla 
den CEN-standardiserade EN228-bensinen, då man på det sättet förhindrar oklarheter vid 
pumpen, säkrar försörjningstryggheten, minimerar kostnaderna och säkerställer att fordon 
kan tankas med samma bränslestandard oavsett var de befinner sig i EU. I stället för att 
skapa ytterligare bestämmelser bör man höja de rådande gränsvärdena så att de kommer att 
stå i proportion till fordonskraven/-kompatibiliteten. Dessutom bör den föreslagna ytterligare 
bränslekvaliteten strykas och nödvändiga ändringar göras av de befintliga 
bensinbestämmelserna.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 1, LED 12, LED 1A (nytt)

Bilaga III, fotnot 7b (ny) (direktiv 98/70/EG)

Följande fotnot 7b ska införas:
(7b) I enlighet med artikel 1.e ska dessa 
gränsvärden träda i kraft det datum då den 
standard som framtagits av det europeiska 
standardiseringsorganet CEN 
offentliggörs.
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Or. en

Motivering

För EU:s konsumenter, företag och bilindustri finns det avsevärda fördelar med att behålla 
den CEN-standardiserade EN228-bensinen, då man på det sättet förhindrar oklarheter vid 
pumpen, säkrar försörjningstryggheten, minimerar kostnaderna och säkerställer att fordon 
kan tankas med samma bränslestandard oavsett var de befinner sig i EU. I stället för att 
skapa ytterligare bestämmelser bör man höja de rådande gränsvärdena så att de kommer att 
stå i proportion till fordonskraven/-kompatibiliteten. Dessutom bör den föreslagna ytterligare 
bränslekvaliteten strykas och nödvändiga ändringar göras av de befintliga 
bensinbestämmelserna.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 1, LED 13, LED A

Bilaga IV, tabell (direktiv 98/70/EG)

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

(a) I raden för ”Polycykliska aromatiska 
kolväten” skall värdet i kolumnen 
”maximum” ersättas med ”3”.

Or. en

Motivering

Polycykliska aromatiska kolväten skadar luftkvaliteten allvarligt genom att släppa ut 
partiklar och kväveoxider i luften. De är cancerogena och orsakar allvarliga hälsoproblem. I 
Sverige har man sedan 1991 miljöklass 1-diesel (MK1-diesel) som innehåller mindre än 
1 procent polycykliska aromatiska kolväten. Detta visar att det är möjligt och genomförbart 
att minska de polycykliska aromatiska kolvätena mycket mer. Eftersom genomsnittet i EU för 
närvarande ligger på 3–4 procent är dock ett tak på 3 procent en god utgångspunkt för att 
leverantörerna ska ha möjlighet att anpassa sig.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 1, LED 13A (nytt)

Bilaga IVa (ny) (direktiv 98/70/EG)

13a. Följande ska läggas till som bilaga IVa:
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Standardspecifikationer för gasoljor som används av fartyg på inre vattenvägar
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parameter Enhet Gränser

Cetantal min. 51,0
Centanindex min. 46,0
Densitet vid 15°C kg/m³ 845 
Polyaromatiska kolväten % (m/m) max. 8 
Svavelhalt mg/kg max. 10,0 
Flampunkt °C över 55 
Koksrest (på 10 % 
återstod efter destillation) 

% (m/m) max. 0,30 

Askhalt % (m/m) max. 0,01 
Vattenhalt mg/kg max. 200 
Partiklar mg/kg max. 24 
Kopparbandskorrosion 
(3 timmar vid 50°C) 

klassificering klass 1 

Oxidationsstabilitet g/m³ max. 25 
Smörjförmåga (wsd 1,4) 
vid 60°C 

μm max. 460 

Viskositet vid 40°C mm2/s 2,00–4,50 
Destillation 
volymprocent utvunnet 
vid 250°C 
volymprocent utvunnet 
vid 350°C 
95 % utvunnet vid

volym-%

volym-%

°C 

<65 

min. 85 

max. 360 
Grumlingspunkt 
Sommar
Vinter 

°C 
max. 0 
max. -15 

Filtrerbarhet i kyla
Sommar
Vinter

°C 
max.-11 
max.-24 

Utseende klar
Halt av fettsyrametylester 
(FAME)* 

volym-% max. 5 

*Högre halt av fettsyrametylester ökar 
bränsleförbrukningen och kräver extra underhåll 
(förhindrande av förorening av bränslesystemet, 
avlagringar och korrosion). Det kan också orsaka 
problem för värmesystem ombord 
(säkerhetsproblem).

Or. en
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Motivering

(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 
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.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 104
BILAGA

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

Typ: Bensin med hög andel biobränsle Typ: Bensin med hög syrehalt

Or. en

Motivering

Bilaga V innehåller bestämmelser om bensin som innehåller upp till 10 volymprocent etanol. 
Det är missledande att kalla sådan bensin för ”bensin med hög andel biobränsle”. 
Konsumenterna luras då av termen ”biobränsle” att tro att bensinen är miljövänlig. Den 
tekniskt korrekta termen för bensinkvalitet som innehåller 5–10 volymprocent etanol är 
”bensin med hög syrehalt”.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 105
BILAGA

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

Typ: Bensin med hög andel biobränsle Typ: Bensin som innehåller biobränsle

Or. en
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Motivering

Bilaga V innehåller bestämmelser om bensin som innehåller minst 5 volymprocent etanol. Det 
är missledande att kalla bensin som innehåller en sådan andel biobränsle för ”bensin med 
hög andel biobränsle”. Den termen bör endast användas om bensin som innehåller betydligt 
mer biobränsle. Termen ”bensin som innehåller biobränsle” är lämpligare.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 106
BILAGA

Bilaga V, tabell, rad 11, (minsta gränsvärdet) (direktiv 98/70/EG)

Syrehalt Syrehalt

– 2,7 v/v% (5a)

(5a) Minimikravet ska upphöra att gälla om 
kvaliteten ”bensin” dras tillbaka från 
marknaden.

Or. en

Motivering

Åtskillnaden mellan bränslekvalitet med hög syrehalt och vanlig bensin behövs på grund av 
att äldre fordon inte kan drivas med bränslen med högre etanolhalt än 5 volymprocent. Om 
den vanliga bensinkvaliteten i framtiden skulle dras tillbaka från marknaden måste även detta 
minimikrav upphöra att gälla.

Ändringsförslag från Gintaras Didžiokas

Ändringsförslag 107
BILAGA

Bilaga V, tabell, rad 11, (minsta gränsvärdet) (direktiv 98/70/EG)

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

Or. en

Motivering

Syrehaltsgränsen måste vara hög nog för att 10 volymprocent etanol ska kunna blandas i 
bensin av alla tillåtna densiteter. Med den föreslagna syrehaltsgränsen på 3,7 viktprocent 
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kommer det inte att gå att blanda i 10 volymprocent etanol i bensin med en densitet på 
720-747 kg/m3. Den amerikanska regeringen har i över ett årtionde tillåtit en total 
oxygenathalt på upp till 4,0 viktprocent för E10-bensin (10 procent etanol). Denna gräns vore 
tillräcklig hög för att 10 procent etanol ska kunna blandas i bensin av alla tillåtna densiteter.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 108
BILAGA

Bilaga V, tabell, rad 14, (högsta gränsvärdet) (direktiv 98/70/EG)

– Etanol, stabiliseringsmedel kan vara 
nödvändigt %v/v 10

– Etanol, stabiliseringsmedel kan vara 
nödvändigt %v/v 5–10

Or. en

Motivering

Det är bättre att ha en bensinkategori som innehåller 0–5 volymprocent etanol och en annan 
bensinkategori som innehåller 5–10 volymprocent etanol.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 109
BILAGA

Bilaga V, fotnot 3 (direktiv 98/70/EG)

(3) Sommarperioden skall börja senast den 
1 maj och sluta tidigast den 30 september. 
För medlemsstater med arktiska 
förhållanden eller hårda 
vinterförhållanden skall sommarperioden 
börja senast den 1 juni och sluta tidigast den 
31 augusti.

(3) Sommarperioden skall börja senast den 
1 maj och sluta tidigast den 30 september. 
För medlemsstater med låg 
sommartemperatur skall sommarperioden 
börja senast den 1 juni och sluta tidigast den 
31 augusti.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 110
BILAGA

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

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

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

Or. en

Motivering

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (directive
98/70/EG) and article1 point 8 (Article 11 (direktiv 98/70/EG) 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.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 111
BILAGA

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

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

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

ångtrycket sommartid överskrida det 
lämpliga ångtrycket sommartid på 60 kPa 
eller 70 kPa för den mängd som visas i 
tabellen i bilaga VI.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 112
BILAGA

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

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

(4) För medlemsstater med arktiska 
förhållanden eller hårda vinterförhållanden 
skall det maximala ångtrycket inte överstiga 
70,0 kPa. Om bränsle innehåller etanol får 
det högsta ångtrycket sommartid överskrida 
56 kPa för den mängd som visas i tabellen 
i bilaga VI och från och med den 
1 januari 2013 52 kPa enligt värdena 
i tabellen i bilaga VI.

Or. fr

Motivering

Med de överskridningar som blir tillåtna enligt förslaget skulle ångtrycket som högst uppgå 
till 64 kPa fram till 2012 och 60 kPa från och med den 1 januari 2013, vilket gör det möjligt 
att undvika försämrad luftkvalitet på grund av ökande VOC-utsläpp.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 113
BILAGA

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

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

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

Or. en

Motivering

Etanolblandningar kan leda till ökat ångtryck. Det är viktigt att se till att denna lagstiftning 
inte medför att det högsta tillåtna ångtrycket höjs. Därför bör det högsta ångtrycket vid
arktiska och hårda vinterförhållanden sänkas från 70 kPa till 66 kPa, i linje med det högsta 
ångtrycket sommartid.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 114
BILAGA

Bilaga VI (direktiv 98/70/EG)

UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR 
BENSIN MED ETANOL

utgår

Etanolhalt (%v/v) Undantag för 
ångtryck (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94



PE 396.443v01-00 62/72 AM\688588SV.doc

SV

8 7.88
9 7.82
10 7.76
Det tillåtna undantaget för ångtryck för 
ett etanolinnehåll som ligger mellan de 
uppräknade värdena skall fastställas 
genom linjär extrapolering mellan de 
värden för etanolhalt som ligger ovanför 
och under det mellanliggande värdet.

Or. en

Motivering

Follows amendments on recitals 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b 
(directiv 98/70/EG) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EG) 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. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 115
BILAGA

Bilaga VI (direktiv 98/70/EG)

UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR 
BENSIN MED ETANOL

UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR 
BENSIN MED ETANOL

Etanolhalt (%v/v) Undantag för 
ångtryck (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0

Ett undantag på 4 kPa är tillåtet endast 
under förutsättning att 3 volymprocent 
biobränsle blandas i bensinen.
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6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Det tillåtna undantaget för ångtryck för 
ett etanolinnehåll som ligger mellan de 
uppräknade värdena skall fastställas 
genom linjär extrapolering mellan de 
värden för etanolhalt som ligger ovanför 
och under det mellanliggande värdet.

Or. en

Motivering

Det föreslagna undantaget skulle leda till att ångtrycket ökar upp till 68 kPa, vilket skulle 
försämra luftkvaliteten till följd av ökade VOC-utsläpp. För att förhindra en försämring av 
luftkvaliteten måste det övergripande högsta ångtrycket sänkas till 56 kPa. Ett undantag på 
högst 4 kPa kan dock tillåtas om minst 3 volymprocent etanol blandas i bensinen. På det 
sättet kommer inte ens undantaget att resultera i ett högre ångtryck än 60 kPa och 
föroreningarna kommer således inte att öka.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 116
BILAGA

Bilaga VI (direktiv 98/70/EG)

UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR 
BENSIN MED ETANOL

UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR 
BENSIN MED BIOBRÄNSLE

Etanolhalt (%v/v) Undantag för 
ångtryck (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
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5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Det tillåtna undantaget för ångtryck för 
ett etanolinnehåll som ligger mellan de 
uppräknade värdena skall fastställas 
genom linjär extrapolering mellan de 
värden för etanolhalt som ligger ovanför 
och under det mellanliggande värdet.

Ett undantag på 8 kPa är tillåtet endast 
under förutsättning att mellan 3 % och 
10 % biobränsle blandas i bensinen.

Or. de

Motivering

De föreslagna undantagen går inte att kontrollera. För att etanol och andra biobränslen ska 
kunna tillsättas bör det undantag som finns i praktiken vara riktmärket.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 117
BILAGA

Bilaga VIa (ny) (direktiv 98/70/EG)

BILAGA VIA
METOD FÖR ATT MÄTA UTSLÄPPEN 
AV VÄXTHUSGASER FRÅN BRÄNSLEN
UNDER HELA LIVSCYKELN
1. Vid rapporteringen om utsläppen av 
växthusgaser från samtliga bränslen under 
hela livscykeln ska följande beaktas:
(a) Utvinning/framställning av råmaterial, 
inbegripet
– hur utvinningen går till, mätt eller 
beräknat per utvinningsanläggning,
– mängden energi som förbrukas under 
utvinningen, inbegripet fackling, läckor 
och andra former av processrelaterad 
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energiförbrukning,
– effekterna av direkta och indirekta 
förändringar av markanvändningen 
(inbegripet förflyttning av 
jordbruksverksamhet),
– mängden energi som förbrukas vid 
framställningen och användningen av 
agrokemiska ämnen beräknat per 
energienhet,
– påverkan på kolhalten i jordskiktet och 
utsläpp kopplade till jordbruksverksamhet, 
särskilt användningen av 
kvävegödselmedel,
– effekterna av biprodukter,
– bränsleförbrukningen för 
produktionsmaskiner beräknat per enhet.
(b) Transport och distribution, inbegripet
– transport från källan till den första 
raffinerings-/överföringsanläggningen 
beräknat utifrån de genomsnittliga 
koldioxidekvivalenterna per energienhet,
– antalet transportkilometer från källan till 
raffinerings-/överföringsanläggningen,
– antalet transportkilometer från 
raffinerings-/överföringsanläggningen till 
försäljningsstället beräknat utifrån de 
genomsnittliga koldioxidekvivalenterna per 
energienhet.
(c) Förädling/raffinering, inbegripet
– mängden energi som förbrukas vid 
förädlings-/raffineringsprocessen beräknat 
per energienhet,
– mängden koldioxidekvivalenter som 
släpps ut beräknat per energienhet.
(d) Slutprodukt
– kolhalten per energienhet.
2. Kommissionen ska vid behov ta fram 
standardvärden per utvinningsanläggning 
eller per icke-fossil bränslekomponent för 
specifika delar av bedömningen från källa
till fordon. Dessa standardvärden ska vara 
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konservativa vid bedömningen av 
minskningen av växthusgasutsläpp och 
grundas på processutsläpp som är betydligt 
högre än de genomsnittliga utsläppen. 
Bränsleleverantörer får hävda att deras 
produkt har en bättre utsläppskoefficient 
om de kan bevisa att dess 
växthusgasprestanda är lägre än 
standardvärdet.

Or. en

Motivering

Minimikraven på bränslen bör grundas på hållbarhetskriterier medan denna bilaga enbart 
bör innehålla kriterier för växthusgasredovisning. Eventuella standardvärden bör vara 
konservativa och motsvara betydligt sämre växthusgasprestanda än genomsnittet för alla 
bränslen och etapper i syfte att ge bränsleleverantörerna ett incitament till frivilliga insatser 
och nödvändig information för att bana väg för användning av en bättre koefficient.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 118
BILAGA

Bilaga VIa (ny) (direktiv 98/70/EG)

BILAGA VIA
METOD FÖR ATT MÄTA UTSLÄPPEN 
AV VÄXTHUSGASER FRÅN SAMTLIGA 
BRÄNSLEN UNDER HELA 
LIVSCYKELN
1. Vid rapporteringen om utsläppen av 
växthusgaser under hela livscykeln från 
samtliga bränslen ska följande beaktas:
(a) Utvinning/framställning av råmaterial, 
inbegripet
– hur utvinningen går till, mätt eller 
beräknat per utvinningsanläggning,
– en uppskattning av mängden energi som 
förbrukas under utvinningen, inbegripet 
fackling, läckor och andra former av 
processrelaterad energiförbrukning,
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– effekterna av förändrad 
markanvändning, inbegripet förflyttning av 
jordbruksverksamhet,
– mängden energi som förbrukas vid 
framställningen och användningen av 
agrokemiska ämnen beräknat per 
energienhet,
– effekterna av biprodukter,
– bränsleförbrukningen för 
produktionsmaskiner beräknat per enhet.
(b) Transport och distribution, inbegripet
– transport från källan till den första 
raffinerings-/överföringsanläggningen 
beräknat utifrån de genomsnittliga 
koldioxidekvivalenterna per energienhet,
– antalet transportkilometer från källan till 
raffinerings-/överföringsanläggningen,
– antalet transportkilometer från 
raffinerings-/överföringsanläggningen till 
försäljningsstället beräknat utifrån de 
genomsnittliga koldioxidekvivalenterna per 
energienhet.
(c) Förädling/raffinering, inbegripet
– mängden energi som förbrukas vid 
förädlings-/raffineringsprocessen beräknat 
per energienhet,
– mängden koldioxidekvivalenter som 
släpps ut beräknat per energienhet.
(d) Slutprodukt
– kolhalten per energienhet.
2. Före den 1 januari 2001 ska det på 
grundval av växthusgasutsläppen under 
hela livscykeln, mätt i enlighet med punkt 1 
i denna bilaga, utarbetas lägsta 
bränslestandarder. Standarderna ska 
grundas på mätresultaten för 
bränsleleverantören med bäst prestanda 
generellt sett eller genomsnittet för de tre 
bästa leverantörerna. I lämpliga fall kan 
åtskillnad göras mellan konventionell lätt-
respektive tungolja.
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3. Från och med den 1 januari 2011 får de 
koldioxidekvivalentsminskningar som 
anges i artikel 7a.2 beräknas utifrån 
standardvärden per utvinningsanläggning 
eller ett fast koldioxidekvivalentinnehåll på 
källa-till-fordon-basis. 
Bränsleleverantörerna får avvika från detta 
värde på ett positivt sätt om de kan bevisa 
att deras produkts växthusgasprestanda är 
lägre än standardvärdet.

Or. en

Motivering

Växthusgasutsläppen från biobränslen måste och kommer att tas upp i det nya direktivet om 
förnybar energi, eftersom detta är ett direktiv om fossila bränslen. Kommissionen kommer i 
december att lägga fram ett förslag till direktiv om förnybar energi, vilket även kommer att 
omfatta ett verktyg för att beräkna biobränslens växthusgasprestanda på grundval av en 
livscykelanalys. Om två direktiv innehåller hållbarhetskriterier kommer det att leda till 
rättslig oklarhet.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 119
BILAGA

Bilaga VIb (ny) (direktiv 98/70/EG)

BILAGA VIB
HÅLLBARHETSKRITERIER FÖR 
BRÄNSLEN
Hållbarhetskriterierna ska grundas på ett 
system där bränsleråvaran kan spåras till 
sin källa och alla företag inom 
produktionskedjan för hållbar biomassa är 
certifierade. 
Kriterierna ska bland annat garantera att 
– det inte uppkommer någon betydande 
negativ inverkan på den biologiska 
mångfalden och att ingen framställning 
eller utvinning av bränsleråvaror äger rum 
i närheten av värdefulla naturområden 
eller områden som omfattas av statligt 
skydd, med undantag för fall då biomassan 



AM\688588SV.doc 69/72 PE 396.443v01-00

SV

består av avfallsströmmar eller skogsavfall,
– det inte sker någon avskogning eller 
nettoförlust av andra kollager (t.ex. 
våtmarker och permanent gräsbevuxen 
mark) ovan eller under jord på grund av 
framställningen av bränsleråvaror,
– internationella konventioner och 
förordningar efterlevs, särskilt relevanta 
ILO-standarder och FN-konventioner om 
skydd av ursprungsbefolkningar,
– det inte uppkommer någon betydande 
negativ inverkan på vattenresurserna,
– luft-, vatten- och jordkvaliteten inte 
påverkas negativt av utvinningen eller 
framställningen av bränsleråvaror,
– det förekommer obligatorisk och 
regelbunden rapportering om de sociala 
följderna av framställningen av bioråvaror, 
särskilt dess inverkan på livsmedelpriserna
i syfte att påvisa att bl.a. 
livsmedelssäkerheten inte påverkas 
negativt,
– en förklaring om samtycke utfärdats av 
ett organ som företräder 
lokalsamhällena/lokalbefolkningen,
– allmänheten har tillgång till information 
och möjlighet till medverkan,
– det förekommer obligatorisk och 
regelbunden rapportering för att fastställa 
att det inte förekommer några betydande 
negativa indirekta effekter av förändrad 
markanvändning eller förflyttning av 
jordbruksverksamhet,
– de direkta minskningarna av 
växthusgasutsläppen från icke-fossila 
bränslen som framställts av biomassa är 
minst 60 procent jämfört med fossila 
bränslen.

Or. en
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Motivering

Alla bränslen till försäljning på EU-marknaden måste vara förenliga med vissa 
hållbarhetskriterier. Om bränslen som framställs av biomassa förväntas bli en viktig metod 
för efterlevnaden av denna lagstiftning är det extra viktigt att man ser till att inte skapa 
negativ miljö- eller klimatpåverkan. Dessa kriterier måste tjäna till att garantera att det inte 
uppkommer någon negativ inverkan på bl.a. den biologiska mångfalden, vattenresurserna, 
luft-, vatten- och jordkvaliteten eller livsmedelssäkerheten.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 120
BILAGA

Bilaga VIb (ny) (direktiv 98/70/EG)

BILAGA VIB
HÅLLBARHETSKRITERIER FÖR 
BRÄNSLEN
Hållbarhetskriterierna ska grundas på ett 
system där bränsleråvaran kan spåras till 
sin källa och alla företag inom 
produktionskedjan för hållbar biomassa är 
certifierade. 
Kriterierna ska bland annat garantera att
– det inte uppkommer någon betydande 
negativ inverkan på den biologiska 
mångfalden och att ingen framställning 
eller utvinning av bränsleråvaror äger rum 
i närheten av värdefulla naturområden 
eller områden som omfattas av statligt 
skydd, med undantag för fall då biomassan 
består av avfallsströmmar eller skogsavfall,
– det inte sker någon avskogning eller 
nettoförlust av andra kollager (t.ex. 
våtmarker och permanent gräsbevuxen 
mark) ovan eller under jord på grund av 
framställningen av bränsleråvaror,
– internationella konventioner och 
förordningar efterlevs, särskilt relevanta 
ILO-standarder och FN-konventioner om 
skydd av ursprungsbefolkningar,
– det inte uppkommer någon betydande 
negativ inverkan på vattenresurserna,
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– luft-, vatten- och jordkvaliteten inte 
påverkas negativt av utvinning eller 
framställningen av bränsleråvaror,
– det förekommer obligatorisk och 
regelbunden rapportering om de sociala 
följderna av framställningen av bioråvaror, 
särskilt dess inverkan på livsmedelpriserna
i syfte att påvisa att bl.a. 
livsmedelssäkerheten inte påverkas 
negativt,
– en förklaring om samtycke utfärdats av 
ett organ som företräder 
lokalsamhällen/lokalbefolkningen,
– allmänheten har tillgång till information 
och möjlighet till medverkan,
– det förekommer obligatorisk och 
regelbunden rapportering för att fastställa 
att det inte förekommer några betydande 
negativa indirekta effekter av förändrad 
markanvändning eller förflyttning av 
jordbruksverksamhet,
– de direkta minskningarna av 
växthusgasutsläppen från icke-fossila 
bränslen som framställts av biomassa är 
betydande jämfört med fossila bränslen.

Or. en

Motivering

Alla bränslen till försäljning på EU-marknaden måste vara förenliga med vissa 
hållbarhetskriterier. Om bränslen som framställs av biomassa förväntas bli en viktig metod 
för efterlevnaden av denna lagstiftning är det extra viktigt att man ser till att inte skapa 
negativ miljö- eller klimatpåverkan. Dessa kriterier måste tjäna till att garantera att det inte 
uppkommer någon negativ inverkan på bl.a. den biologiska mångfalden, vattenresurserna, 
luft-, vatten- och jordkvaliteten eller livsmedelssäkerheten.

Ändringsförslag från Andres Tarand och Anders Wijkman

Ändringsförslag 121
BILAGA

Bilaga VIc (ny) (direktiv 98/70/EG)
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HÅLLBARHETSINDEX OCH 
TRÖSKELVÄRDE FÖR 
FRAMSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING 
AV BIOBRÄNSLEN
I enlighet med bestämmelserna i 
bilagorna VIa och VIb ska varje biobränsle
för varje motor eller annan 
energiomvandlingsteknik (t.ex. 
bränsleceller) bedömas och certifieras 
utifrån ett enda gemensamt och 
vetenskapligt stabilt hållbarhetsindex 
genom vilket det ska fastställas ett 
tröskelvärde i enlighet med artikel 7ba.4 
motsvarande en minst 50-procentig 
minskning av växthusgasutsläppen och en 
100-procentig ökning av 
energieffektiviteten jämfört med 
Eurosuper 95-bensin i en 
standardförbränningsmotor. Om 
biomassan framställs av grödor som odlats 
på åkermark ska indexet även inbegripa en 
minimiavkastning av biomassa per hektar 
på 5 ton oljeekvivalenter och en högsta 
tillåten användning av kemikalier och 
bevattning per hektar.
Metoden och hållbarhetsindexets exakta 
uppställning ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 11.2.

Or. en

Motivering

Det är bra om Europaparlamentet ger lite metodvägledning innan diskussionerna inleds i 
kommittéförfarandet.
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