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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на 
бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение 
и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива 
за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно 
спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните 
водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО.
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0018)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 95 и 175, параграф 1, от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията 
(C6-0061/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 2

2) Съобщението на Комисията до 
Съвета и до Европейския парламент -

2) Съобщението на Комисията до 
Съвета и до Европейския парламент -

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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Тематична стратегия за замърсяването 
на въздуха1 поставя цели за намаляване 
на емисиите на замърсители до 2020 г. 
Тези цели произтичат от обширен 
анализ на разходите и ползите. По-
конкретно, целите са определени с оглед 
намаляване на нивата на емисиите на 
SO2 с 82 %, нивата на емисиите на NOx 
с 60 %, летливите органични 
съединения (ЛОС) с 51 % и първични 
прахови частици PM2,5 с 59 % в 
сравнение с нивата на емисиите от 2000 
г. Следствията от измененията на 
Директива 98/70/ЕО относно летливите 
органични съединения от 
бензиностанциите следва да бъдат 
засегнати в бъдещото законодателство.

Тематична стратегия за замърсяването 
на въздуха1 поставя цели за намаляване 
на емисиите на замърсители до 2020 г. 
Тези цели произтичат от обширен 
анализ на разходите и ползите. По-
конкретно, целите са определени с оглед 
намаляване на нивата на емисиите на 
SO2 с 82 %, нивата на емисиите на NOx 
с 60 %, летливите органични 
съединения (ЛОС) с 51 % и първични 
прахови частици PM2,5 с 59 % в 
сравнение с нивата на емисиите от 2000 
г. Но в резолюцията си от 26 
септември 2006 г. относно 
тематична стратегия за 
замърсяването на въздуха1, 
Европейският парламент призова за 
по-амбициозни цели при намаляване 
на емисиите, и по-специално 65% за 
нивата на емисиите на NOx, 55% за 
летливите органични съединения 
(ЛОС) и 61% за първични прахови 
частици PM2,5. Тези по-амбициозни 
цели следва да бъдат отразени в 
настоящата директива. Следствията 
от измененията на Директива 98/70/ЕО 
относно летливите органични 
съединения от бензиностанциите следва 
също да бъдат засегнати в бъдещото 
законодателство.
___________________________

1 ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр.176

Обосновка
The European Parliament has called for a more ambitious policy to combat air pollution. All 
legislation on air pollution must accord with this ambition.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 3

3) Общността пое ангажимент по 3) Общността пое ангажимент по 

    
1 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент:  Тематична стратегия за 
замърсяването на въздуха - COM(2005)0446.
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протокола от Киото за целеви нива на 
емисиите на парникови газове за 
периода 2008 - 2012 г. Сухоземният 
транспорт понастоящем е източник на 
почти 20 % от тези емисии. Общността 
обмисля какви нива на намаляване на 
парниковите газове следва да бъдат 
потърсени, освен ангажимента по 
Киото. Всички сектори следва да 
допринесат за бъдещите цели.

протокола от Киото за целеви нива на 
емисиите на парникови газове за 
периода 2008 - 2012 г. Сухоземният 
транспорт понастоящем е източник на 
почти 20 % от тези емисии. Освен това 
Общността пое ангажимент за 
намаляване с 30% емисиите на 
парникови газове до 2020 г. в 
контекста на глобално споразумение 
и едностранно с 20% . Всички сектори 
следва да допринесат за тези цели.

Обосновка

The post-2012 objective of 30% or 20% proposed by the Commission is supported by both the 
Council and Parliament. All legislation on reducing greenhouse gases must accord with this 
ambition.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 
май 2003 г. за насърчаване 
потреблението на биогорива или други 
възобновяеми горива за транспорт има 
за цел да насърчи употребата на 
биогорива в Общността. Стратегията на 
Общността за биогоривата е 
допълнително развита в Съобщението 
на Комисията от 2006 г. – Стратегия на 
ЕС за биогоривата. Изразявайки 
желанието за допълнително развитие на 
биогоривата и технологията за 
биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Комюникето също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. 

6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 
май 2003 г. за насърчаване 
потреблението на биогорива или други 
възобновяеми горива за транспорт има 
за цел да насърчи употребата на 
биогорива в Общността. Стратегията на 
Общността за биогоривата е 
допълнително развита в Съобщението 
на Комисията от 2006 г. – Стратегия на 
ЕС за биогоривата. Изразявайки 
желанието за допълнително развитие на 
биогоривата и технологията за 
биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие не трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. Желателно е за 
производството на биогорива да се 
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въведат не само критерии, свързани с 
биоразнообразието, но и социални 
критерии.

Обосновка
Blending of biofuels which perform well in terms of greenhouse gases with other fuels should 
be promoted, but this must not be done at the expense of biodiversity and must not have a 
substantial adverse social impact in the producing countries.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

15) Добавянето на етанол в бензина 
води до нелинейно изменение на 
налягането на парите на получената 
горивна смес. За да се гарантира, че 
налягането на парите на бензина, 
получен от смесването на две 
разрешени етаноло-бензинови смеси, 
остава в границите на разрешените 
пределни стойности за налягането на 
парите, е необходимо да се дефинира 
допустимото превишение на 
налягането на парите за такива смеси, 
така че то да съответства на 
действителното увеличение на 
налягането на парите, възникващо 
като резултат от добавяне на 
определено процентно съдържание на 
етанол в бензина.

15) Добавянето на етанол в бензина 
води до нелинейно изменение на 
налягането на парите на получената 
горивна смес. За да се гарантира, че 
увеличението в налягането на парите на 
бензина в резултат от процента на 
смесване няма да бъде 
непропорционално високо, е 
необходимо да се дефинира минимален 
процент на смесване, който да бъде 
условие за допустимо превишение за 
такива смеси, 

Обосновка
Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this 
legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия 

16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, 
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случай нефтопреработвателите следва 
да осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. Тъй като в момента случаят не е 
такъв, пределно допустимото налягане 
за етаноловите смеси се увеличава, с цел 
да се позволи развитие на пазара на 
биогорива.

нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. Тъй като в момента случаят не е 
такъв, пределно допустимото налягане 
за етаноловите смеси се увеличава, с цел 
да се позволи развитие на пазара на 
биогорива. Това допустимо 
превишение не трябва да води до общо 
увеличение на емисиите на ЛОС. 
Следователно е необходимо да се 
намалят максималните нива на 
налягане на парите.

Обосновка

Blending ethanol could result in increased vapour pressure. It is important to ensure that the 
waiver proposed by the Commission does not result in an increase in the current maximum 
permitted vapour pressure.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 19

19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите 
на парникови газове, на Комисията 
трябва да се предоставят правомощия за 
установяване на методика, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен транспорт и 
горивата, използвани за извънпътна 
подвижна техника. Тъй като тези мерки, 
както и мерките за приемането на 
позволени аналитични методи, 
предвидени в член 10 на Директива 
98/70/ЕО, са с общ характер и са 
разработени за допълване на тази 
директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат с 
внимание, в съответствие с 
регулаторната процедура с проверка, 
предвидена в член 5a на Решение 
1999/468/EО.

19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите 
на парникови газове, на Комисията 
трябва да се предоставят правомощия за 
установяване на методика въз основа на 
насоките, определени от Европейския 
парламент и Съвета, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен транспорт и 
горивата, използвани за извънпътна 
подвижна техника. Тъй като тези мерки, 
както и мерките за приемането на 
позволени аналитични методи, 
предвидени в член 10 на Директива 
98/70/ЕО, са с общ характер и са 
разработени за допълване на тази 
директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат с 
внимание, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a на Решение 
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1999/468/EО.

Обосновка
The Commission proposes monitoring greenhouse gas emissions throughout the life cycle of 
fuels and then reducing them. From a democratic point of view, it is important that the 
European Parliament and the Council should determine the direction to be taken by the 
methodology used for monitoring rather than leaving this entirely to commitology.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ  22 А (ново)

22а) Съществуват разработени нови, 
по-чисти технологии за двигатели на
съдове, плаващи по вътрешните 
водни пътища. Тези двигатели могат 
да работят само с гориво с много 
ниско съдържание на сяра. 
Съдържанието на сяра в горивата за 
съдове, плаващи по вътрешните 
водни пътища, ще бъде намалено 
колкото е възможно по-бързо и в 
рамките на един единствен етап.

Обосновка

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages.

Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 (нова)

Член 1 (Директива 98/70/EО)

-1. Член 1 се заменя със следния 
текст:

"Член 1
Обхват

Настоящата директива установява 
технически спецификации на 
основата на съображения, свързани 
със здравето и околната среда, 
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относно горивата, които се 
използват за превозни средства, 
оборудвани с двигатели с 
принудително запалване, запалване 
чрез сгъстяване и други технологии за 
двигатели за превозни средства."

Обосновка
So far, the fuel quality directive has only regulated the quality of fuels; under the proposed 
amendment, a greenhouse gas emission reduction requirement would in addition be 
introduced for fuels. Fuel suppliers should be able to comply with this requirement, inter alia, 
by producing different fuels, such as hydrogen, with a good greenhouse gas balance. To make 
this option possible, it is necessary to extend the scope of the directive.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

Член 2, параграф 1, точка 5 а (нова) (Директива 98/70/EО)

1a. В член 2, първи параграф, се добавя 
следната точка 5а:
"5a. 'Показател на парникови газове' 
означава количеството на парникови 
газове в горивото, измерено в CO2-
еквиваленти, плюс количеството 
CO2-еквиваленти, освободени в 
процеса на добиване, производство, 
транспорт, разпространение и 
промяна на земеползването, минус 
спестените емисии на CO2-
еквиваленти вследствие на улавяне и 
съхранение или поглъщане, свързани с 
производството на горива. 

Обосновка

Fuel suppliers must improve the greenhouse gas performance of fuels by 10% by 2020. It is 
necessary to define exactly what this concept means.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 (В)

Член 3, параграф 3 (Директива 98/70/EО)
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3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин с 
ниско съдържание на биогориво"

3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин".

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или 
езици с "Бензин с високо съдържание 
на биогориво"

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или 
езици с "Бензин с ниско съдържание 
на биогориво"

Обосновка
In order to make things clear to the consumer, the term 'high biofuel petrol' should be 
reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 
0% to 5% biofuels should therefore be called 'petrol' and petrol containing between 5% and 
10% biofuels should be called 'low biofuel petrol'.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 (В)

Член 4, параграф 5 (Директива 98/70/EО)

5. Държавите членки гарантират, че 
газьолът, предназначен за употреба в 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
предлаган на пазара на тяхната 
територия след 1 януари 2008 г. 
съдържа сяра по-малко от 1000 mg/kg. 
Най-късно до 31 декември 2009 г. 
максимално допустимото съдържание 
на сяра в газьола, предназначен за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и селскостопански и горски 
трактори, с изключение на плавателни 
съдове, плаващи по вътрешните водни 
пътища, следва да бъде 10 mg/kg.

5. Държавите членки гарантират, че 
газьолът, предназначен за употреба в 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
предлаган на пазара на тяхната 
територия след 1 януари 2008 г. 
съдържа сяра по-малко от 1000 mg/kg. 
Най-късно до 31 декември 2009 г. 
максимално допустимото съдържание 
на сяра в газьола, предназначен за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и селскостопански и горски 
трактори, с изключение на плавателни 
съдове, плаващи по вътрешните водни 
пътища, следва да бъде 10 mg/kg.

Държавите-членки гарантират също, 
че най-късно до 31 декември 2009 г. 
видовете газьол, предназначени за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и от плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни 
пътища, ще са приведени в 
съответствие с качеството на 
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дизеловото гориво, използвано за 
пътен транспорт, както е указано в 
Приложение IV.

Обосновка

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and 
agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. However, it does not make 
any proposals concerning other pollutants such as PACs. It is important that fuels for these 
vehicles should meet all the requirements which apply to road vehicles, as laid down in Annex 
IV.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 (Г)

Член 4, параграф 6 (Директива 98/70/EО)

6. Държавите членки гарантират, че най-
късно до 31 декември 2009 г., 
максимално допустимото съдържание 
на сяра в газьола, предназначен за 
употреба от съдове, плаващи по 
вътрешните водни пътища е 300 mg/kg.
Държавите членки гарантират, че 
това съдържание ще бъде намалено до 
10 mg/kg най-късно до 31 декември 
20011 г.

6. Държавите членки гарантират, че най-
късно до 31 декември 2009 г., 
максимално допустимото съдържание 
на сяра в газьола, предназначен за 
употреба от съдове, плаващи по 
вътрешните водни пътища е 10 mg/kg.

Държавите-членки гарантират, че 
най-късно до 31 декември 2009 г. 
видовете газьол, предназначени за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и от плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни 
пътища, ще са приведени в 
съответствие с качеството на 
дизеловото гориво, използвано за 
пътен транспорт, както е указано в 
Приложение IV.

Обосновка

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

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 а, параграф 1 (Директива 98/70/EО)

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен топспорт и извънпътна 
подвижна техника, които се предлагат 
на пазара, да провеждат наблюдение и 
да докладват за емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на тези 
горива.

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна 
подвижна техника, които се предлагат 
на пазара, да провеждат наблюдение и 
да докладват за емисиите на парникови 
газове на единица енергия от целия 
жизнен цикъл на тези горива. 

Обосновка

See justification of Amendment 15. 

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 а, параграф 2 (Директива 98/70/EО)

2. От 1 януари 20011 г. държавите-
членки изискват от доставчиците на 
горива за пътен транспорт и извънпътна 
подвижна техника, които се предлагат 
на пазара, да намалят емисиите на 
парникови газове от тези горива. Това 
годишно намаление следва да се 
равнява на 1 % от емисиите през 2010 г. 
за всяка календарна година до и 
включително 2020 г. Нивото на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, на единица 
енергия, отчетено през 2020 г., не трябва 
да надвишава 90% от това, отчетено 

2. От 1 януари 2011 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, 
да намалят емисиите на парникови 
газове от тези горива. Това намаление 
следва да се равнява на 2% от емисиите 
през 2010 г. за всеки две календарни 
години до и включително 2020 г. 
Нивото на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
горивата, на единица енергия, отчетено 
през 2020 г., не трябва да надвишава 
90% от това, отчетено през 2010 г. 
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през 2010 г.

Обосновка

See justification of Amendment 15. 

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 а, параграф 3 (Директива 98/70/EО)

3. Мерките, необходими за 
провеждането на наблюдение, 
докладване и проверка на емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, основаващи се на 
точно определяне на елементите, които 
да се отчитат с цел изчисляването на 
тези емисии да отговаря на 
изискванията на параграфи 1 и 2 на този 
член, разработени да изменят 
несъществените елементи на тази 
директива като я допълнят, се приемат в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 11, параграф 2.

3. Мерките, необходими за 
провеждането на наблюдение, 
докладване и проверка на емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата на единица енергия, 
основаващи се на точно определяне на 
елементите, които да се отчитат с цел 
изчисляването на тези емисии да 
отговаря на изискванията на параграфи 
1 и 2 на този член, разработени да 
изменят несъществените елементи на 
тази директива като я допълнят, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 11, параграф 2 въз 
основа на насоките в Приложение 
VIa. 

Обосновка

The Commission proposes to leave the establishment of the methodology for measuring 
greenhouse gases from well to wheel to commitology. But some very political issues are 
attached to the question as to which methodology should be used. Therefore the Parliament 
should give some guidelines on which the commitology process shall be based. Concerning 
the greenhouse gas reductions, it would be better to take 5 steps of 2% reductions rather than 
10 yearly reductions of 1% because it is easier to implement a 2% reduction per 2 years. 

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б а (нов) (Директива 98/70/EО)

Член 7ба
Критерии за устойчивост по 
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отношение на биогоривата
1. Единствено биогорива, които 
отговарят на критериите за 
устойчивост на производството и за 
показател на парникови газове от 
целия жизнен цикъл, посочени в 
Приложение VIб, се считат за 
допринасящи за целта на член 7а.
2. Държавите-членки приемат 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и 
трети страни като доказателство, 
че условията, посочени в Приложение 
VIб, са изпълнени. 
3. Държавите-членки приемат 
доказателства за спазването на 
доброволните международни схеми, 
установяващи стандарти за 
устойчиво производство на 
земеделски и горски продукти, като 
доказателство, че условията, 
посочени в Приложение VIб, са 
изпълнени, в случай, че тези схеми са 
акредитирани като спазващи 
подходящи стандарти за 
благонадеждност, прозрачност и 
одит от независим трети одитор. 
Списък със схемите, които 
отговарят на тези критерии, се 
публикува и осъвременява периодично.
Критериите за устойчивост, 
посочени в Приложение VIб, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 11, параграф 2.

Обосновка

Biomass production can lead to serious biodiversity and social issues. The revised fuel quality 
directive stimulates the production of biomass with a relatively low greenhouse gas content, 
but in addition to this, biodiversity and social criteria are necessary. It is important that the 
Parliament formulates guidelines for these criteria instead of leaving it for commitology to 
decide. 

Изменение 17
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ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6
Член 8 a (Директива 98/70/ЕО)

Комисията следва да продължи да
развива подходяща методика за
изпитване във връзка с употребата на
метални добавки в горивата.

Употребата на металната добавка 
MMT в горивата се забранява считано 
от 1 януари 2010 г. Комисията развива 
подходяща методика за изпитване във 
връзка с употребата на метални добавки 
в горивата, различни от MMT.

Обосновка
In sommige lidstaten wordt MMT toegevoegd aan benzine om de slechte kwaliteit van uit 
Rusland geïmporteerde benzine te verbeteren. Het gebruik van deze en andere 
metaalhoudende toevoeging is erg schadelijk voor het milieu. MMT kan gemakkelijk worden 
vervangen door minder schadelijke stoffen, het gebruik van deze toevoeging moet daarom met 
ingang van 2010 worden verboden. Wat betreft de overige metaalhoudende additieven zal de 
Commissie een geschikte testmethodologie ontwikkelen.

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, точка в a (нова) (Директива 98/70/ЕО)

(ва) дефиницията за арктически и 
сурови зимни условия с цел 
дефиницията  да се ограничи, така че 
да включва само онези области, 
където условията оправдават по-
високо максимално ниво на 
налягането на парите. 

Обосновка
Lidstaten waar arctische omstandigheden gelden of de winters streng zijn kunnen aanspraak 
maken op een hoger maximale dampspanningsniveau. De door de Commissie voorgestelde 
definitie van wat wordt verstaan onder arctische omstandigheden of strenge winters is erg 
ruim geformuleerd. Daarom moet worden gekeken of de definitie niet kan worden toegespitst 
op slechts die gebieden die echt aanspraak zouden moeten kunnen maken op de hogere 
maximale dampspanning.

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, точка (е) (Директива 98/70/ЕО)

f) употребата на метални добавки в е) употребата на метални добавки в 
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горивата. горивата с изключение на MMT.

Обосновка
Zie toelichting amendement 20.

Изменение 20
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, точка (е) a (нова) (Директива 98/70/ЕО)

(еа) общия обем съставки, използвани 
в бензина и дизеловото гориво по 
отношение на законодателството на 
ЕС в  областта на околната среда, 
включващо целите на Рамковата 
директива за водите и производните 
й директиви. 

Обосновка
Er zijn aanwijzingen dat waterlichamen soms worden vervuild met componenten gebruikt in 
diesel of benzine zoals MTBE of ETBE of andere componenten zoals benzeen. Dit moet 
worden onderzocht in het licht van de KRW en andere EU milieuwetgeving.

Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12, ПАРАГРАФ - 1 (нов)

Приложение III, таблица (Директива 98/70/ЕО)

В реда за " налягане на парите, летен 
период", елементът в колонката 
"максимално" се заменя с "56,0 (5)".

Обосновка

Bijlage III is van toepassing op de categorie benzine met een aandeel biobrandstoffen van 0 
tot 5 procent. Aangezien de categorie benzine met 5 tot 10 procent biobrandstoffen "benzine 
met een laag biobrandstofgehalte" wordt genoemd is het passend om de categorie van 0 tot 5 
procent gewoon "benzine" te blijven noemen zoals in de huidige ongewijzigde Richtlijn 
98/70/EG het geval is.

Изменение 22
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение III, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

Бележка под линия 5 се изменя като се 
добавя следния текст: "Когато горивото

Бележка под линия 5 се заменя със 
следния текст: "За държавите-членки с 
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съдържа етанол, максималното
налягане на парите през лятото се
допуска да надвишава 60 kPa със
стойността, посочена в таблицата
на Приложение VI.

арктически или сурови зимни условия 
максималната стойност на налягане 
на парите не превишава 66,0 kPa.  
Когато горивото съдържа биогорива, 
максималното позволено налягане на 
парите през лятото се допуска да 
надвишава 56 kPa с 4 kPa (вж. 
Приложение VI), ако е изпълнено 
условието за минимално съдържание 
на биологични  съставки от 3%". 

Обосновка
Bijlage III is van toepassing op de categorie benzine met een aandeel biobrandstoffen van 0 
tot 5 procent. Aangezien de categorie benzine met 5 tot 10 procent biobrandstoffen "benzine 
met een laag biobrandstofgehalte" wordt genoemd is het passend om de categorie van 0 tot 5 
procent gewoon "benzine" te blijven noemen zoals in de huidige ongewijzigde Richtlijn 
98/70/EG het geval is.

Изменение 23
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13 (a) 

Приложение IV, таблица (Директива 98/70/ЕО)

(a) В реда за „Полициклични ароматни
въглеводороди”, елементът в колонката
„Максимално” се заменя с „8”.

(a) В реда за „Полициклични ароматни 
въглеводороди”, елементът в колонката 
„Максимално” се заменя с „6”.

Обосновка

Het is wenselijk de uitstoot van de schadelijke Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAKs) zoveel mogelijk terug te dringen. De Commissie wil de maximaal toegestane PAK 
waarde terugbrengen van 11 naar 8 procent. Gemiddeld bevat brandstof in de EU echter  
ongeveer 3 procent PAKs en zijn er slechts enkele uitschieters boven de 6 procent. Het 
voorgeschreven maximumpercentage kan daarom verder worden verlaagd naar maximaal 6 
procent.

Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15 A (нова)

Приложения VI a и VI б (нови) (Директива 98/70/ЕО)

15a. Добавят се Приложения VIа и 
VIб съгласно изложеното в 
Приложението на настоящата 
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директива.

Обосновка

Het is noodzakelijk om de precieze wijze waarop de broeikasgasprestaties van brandstoffen 
worden gemonitord en gereduceerd verder te definiëren. Met dit doel worden twee nieuwe 
bijlagen toegevoegd.

Изменение 25
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, подзаглавие (Директива 98/70/ЕО)

Тип: бензин с високо съдържание на
биогориво

Тип: бензин с ниско съдържание на
биогориво

Обосновка

Bijlage V bevat bepalingen die van toepassing zijn op benzine met 0 tot 10% biobrandstoffen. 
Het is misleidend om benzine met een dergelijk aandeel biobrandstoffen "benzine met een 
hoog biobrandstofgehalte" te noemen. Deze term zou gereserveerd moeten zijn voor benzine 
met een substantieel hoger aandeel biobrandstoffen. Daarnaast is het beter om een categorie 
van 0-5 procent biobrandstoffen te hebben alsook een categorie van 5-10 procent. 

Изменение 26
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 3, колона 4 (Директива 98/70/ЕО)

Налягане на парите, летен период Налягане на парите, летен период

60,0 (4) 56,0 (4)

Обосновка

See justification of amendment 25.

Изменение 27
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 7, тире 2 (Директива 98/70/ЕО)

- Етанол (може да са необходими 
стабилизатори) %v/v    10

- Биогориво (може да са необходими 
стабилизатори) %v/v  5-10



PR\676597BG.doc 21/30 PE 392.119v01-00

BG

Обосновка

See justification of amendment 25.

Изменение 28
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите ни трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 60 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите не трябва да 
надвишава 66,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 60 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI 

Обосновка

See justification of amendment 25.

Изменение 29
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI (Директива 98/70/ЕО)

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 

РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН,
СЪДЪРЖАЩ ЕТАНОЛ

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 

РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН,
СЪДЪРЖАЩ БИОГОРИВА

Съдържание на 
етанол (% v/v)

Допустимо 
превишение на 
налягането на 
парите (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
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10 7.76
Допустимото превишение на 
налягането на парите при междинно 
съдържание на етанол, явяващо се 
между стойностите от таблицата, 
следва да се определя чрез линейна 
екстраполация между съдържанието 
на етанол непосредствено над и 
съдържанието непосредствено под 
междинната стойност.

Превишение от 4kPa се допуска само 
когато процентът на  биогоривата в 
сместа е  между 3% и 10%.

Обосновка
The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa and 
would deteriorate air quality due to increased VOC emissions. However the blending of 
ethanol or other biofuels can be an important instrument for suppliers to improve the GHG 
performance of their fuels. Therefore, in order not to deteriorate air quality, the overall 
maximum vapour pressure has to be lowered to a level of 56kPa. In addition, a waiver with a 
maximum of 4kPa can be allowed. With this approach, even with the waiver the maximum 
vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.

Изменение 30
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI a (ново) (Директива 98/70/ЕО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI А
МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ 
ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН 
ЦИКЪЛ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ГОРИВА
1. В докладите относно емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на всички видове горива се 
вземат предвид следните елементи: 
(a) Добиване/производство на 
суровини, включително: 
- начина, по който е извършено 
добиването, измерено или оценено за 
всяко място на добив; 
- оценка на количеството използвана 
енергия по време на добива, която 
включва изгаряне, изтичане и други 
форми на използване на енергия, 
свързана с процеса; 
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- въздействието върху промените в 
използването на земята, 
включително изместването на 
селскостопанските дейности;
- количеството на използваната 
енергия при производството и 
прилагането на агрохимични 
вещества на единица енергия; 
- въздействието на вторичните 
продукти;
- използването на гориво за 
производствените машини, на 
единица;
(б) Транспорт и разпространение, 
включващи: 

- транспорт от сондирането до
мястото на първо 
рафиниране/трансфер въз основа на 
средния CO2-еквивалент за единица 
енергия; 
- брой на транспортни километри от 
сондирането до мястото на 
рафиниране/ трансфер;
- брой на транспортни километри от 
мястото на рафиниране/трансфер до 
точката на продажба въз основа на 
средния CO2-еквивалент за единица 
енергия;
(в)Конверсия/рафиниране, включващо: 
- количеството енергия, използвано 
при процеса на конверсия/рафиниране 
на единица енергия;
- количеството на CO2-еквиваленти, 
излъчени за единица енергия; 
(г) Краен продукт: 
- съдържанието на въглерод на 
единица енергия.
2. Преди 1 януари 2011 г.  се 
формулират основни стандарти за 
горивата въз основа на емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл, измерени съгласно параграф 1 
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на настоящото Приложение. 
Стандартите се състоят от 
измерените резултати на доставчика 
на горива с най-добри цялостни 
резултати или средната стойност на 
резултатите   на тримата най-добри 
доставчици.Ако е целесъобразно, 
може да се направи разграничение 
между лек и тежък обикновен суров 
петрол.
3. Считано от 1 януари 2011 г., 
намаляването на еквивалентите на 
CO2, както е предвидено в член 7a, 
параграф 2, може да се основава на 
приети стойности за всяко място на 
добив или на фиксирано съдържание 
на CO2 -еквивалентите по цялата 
снабдителна верига ("well-to-wheel"). 
Доставчиците на горива могат да се 
отклоняват от тази стойност в 
положителна насока, ако успеят да 
докажат, че техният продукт 
емитира по-малко парникови газове в 
сравнение с приетата стойност. 

Обосновка
This Annex gives methodology guidelines for measuring CO2 from all fuels (incl. fossil fuels, 
biofuels, hydrogen). If suppliers can reach their carbon reduction target set in art. 7a by 
using new fuels such as hydrogen, this would lead to a great increase of investment in new 
vehicle technologies. 
The methodology is divided into 3 parts: the first one describes the monitoring process of 
GHG emissions in the whole chain. The second one sets the baseline standards for GHG 
emissions reduction. The last one describes the reduction phase and introduces the possibility 
of using default values.

Изменение 31
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI б (ново) (Директива 98/70/ЕО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI Б
КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
БИОГОРИВА 
Биоразнообразие
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Критериите за биоразнообразие се 
основават на система, при която 
биомасата може поне частично да се 
проследи до нейния източник, 
сертифицираната биомаса може да 
се смесва с несертифицирана биомаса 
и всички предприятия в 
производствената верига на 
устойчива биомаса са 
сертифицирани. Тази система трябва 
да гарантира, че: 
- не се произвежда биомаса в близост 
до важни природни области или  до 
национално защитени области, освен 
ако включват отпадъци и дървесни 
остатъци;
- не се извършва обезлесяване поради 
производство на биомаса;
- се съблюдават международните 
конвенции и разпоредби ;
- не възниква недостиг на вода, поради 
производството на биогорива.
Социални критерии
Социалните критерии за 
производството на биогорива 
включват следните елементи:
- задължение за даване на сведения 
относно социалните последици от 
производството на биологични 
суровини особено върху цените на 
хранителните продукти;
- декларация за съгласие от страна на 
представители на местните 
общности/население.

Обосновка

Biomass production can lead to serious biodiversity and social issues. The revised fuel quality 
directive stimulates the production of biomass with a relatively low greenhouse gas content, 
but in addition to this biodiversity and social criteria are necessary. The proposed 
verification system provides an effective verification of the origin of biomass as to ensure
there is no loss of biodiversity, but also makes implementation on a large scale possible. 
Social criteria should be based on good information and local consent.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The revision of the Fuel Quality Directive has two purposes. Firstly, to improve air quality by 
reducing emissions, inter alia, of sulphur and PACs. A second aim is to help combat climate 
change by reducing greenhouse gases from transport fuels. This second aim represents a 
remarkable political decision. Emissions of greenhouse gases must first be measured 
throughout the life cycle: the extraction and production phase, transport and distribution and 
ultimate use. The next step is to reduce emissions. This is the first time that a specific product 
(fuel) has been set a reduction target on the basis of a life cycle analysis. It is interesting to 
note that in the USA the State of California has more or less simultaneously announced a 
similar initiative, as a result of which the prospect of productive cooperation with the USA 
has arisen. In order to prepare for the political debate, the coordinators in the European 
Parliament's Environment Committee have requested a study. This study, Inclusion of 
sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, was published at the beginning of July. 
On 5 July, the ENVI Committee and the policy department organised a workshop at which 
experts stated their opinions, while interested parties were invited to attend. Some 50 people 
took part in the discussion, including representatives of the Commission, the ESC, Member 
States, the Council Presidency, the oil industry, the environmental movement and biofuel 
producers. In recent months, your rapporteur has held many talks, both with interested parties 
and with experts. In May she attended a symposium in California on this subject. Certain 
decisions on the choice of options, regarding both air quality and the climate change 
objective, require elucidation.

1. Air quality

The Fuel Quality Directive lays down new standards for sulphur dioxide and polycyclic 
aromatic hydrocarbons. As regards the sulphur content of fuel for inland shipping, the 
Commission proposes a reduction to be implemented in two stages: on 31 December 2009 to 
300 mg/kg and on 31 December 2011 to 10 mg/kg. The Commission justifies this two-stage 
approach by reference to the extra energy consumption required in order to reduce the sulphur 
content of fuels. However, it may be objected to this that low-sulphur fuel makes more 
efficient ships' engines possible. The extra energy consumption at the refinery is amply 
compensated by reduced fuel consumption by ships. The more efficient ships' engines are 
already available.

The Commission proposes that the maximum permitted polycyclic aromatic hydrocarbon 
content of fuels should be reduced from 11% to 8%. However, the mean level in the EU is 
between 3% and 4%, while 6% is exceeded in only a few exceptional cases. A further 
reduction of the ceiling from 8% to 6% could therefore be achieved without much extra cost.

Vapour pressure and ethanol
Another point is vapour pressure. The higher the vapour pressure, the greater the emissions of 
Volatile Organic Compounds (VOCs). VOCs play an important part in the formation of 
ozone. Particularly in warm conditions, ozone formation can be a serious health problem. In 
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its resolution on the thematic strategy for air quality, Parliament called for a more ambitious 
approach, precisely on account of the damage caused to health by VOC emissions. The 
Commission does not propose any further reduction and wishes to retain a figure of 60kPa for 
the maximum permitted vapour pressure, with the possibility of increasing it to 70kPa in 
Arctic conditions, so that cars can also be started in Arctic regions. In addition, the 
Commission actually proposes an increase where ethanol is blended with fuel. Where ethanol 
is blended with fuel, one side-effect is to increase the vapour pressure, which results in more 
VOCs being emitted into the atmosphere. The increase in the vapour pressure is not directly 
proportional to the quantity of ethanol used for blending. It reaches a maximum with a 5% 
blend, beyond which figure it gradually declines again. 

In order to make a balanced proposal, your rapporteur has studied the situation in the USA. In 
most states in the USA, the maximum permitted vapour pressure is considerably lower, 
namely 48 kPa. No increase is provided for in the event of blending with ethanol, although 
states where the air quality permits it do take advantage of this option. There are no technical 
obstacles to likewise imposing a lower vapour pressure in the EU. A vapour pressure of 56 
kPa is possible. In addition, it is open to question to what extent an exception for ethanol is 
necessary. In view of the rapid increase in  vapour pressure when a small proportion of 
ethanol is blended, to allow an increase in vapour pressure where only a small percentage is 
blended would provide the wrong incentive. In that case, a small contribution to reducing 
greenhouse gas emissions would result in a disproportionate deterioration of air quality. Your 
rapporteur therefore proposes a limited waiver of 4kPa if at least 3 per cent biofuels are 
blended with fuel.

Proposals
To sum up, your rapporteur proposes:

- accelerating the reduction of sulphur in fuels for inland shipping
- reducing the maximum permitted quantity of PACs
- prohibiting the damaging additive MMT 
- reducing the vapour pressure and only permitting an exception if between 3% and 

10% biofuels are blended.

2. Greenhouse gases

Road transport causes approximately 20% of greenhouse gas emissions in the EU. In order to 
achieve a CO2 reduction of 30% by 2020, cars must become considerably more efficient, but 
CO2 emissions caused by fuels must also be reduced. The Commission proposes first 
measuring emissions of greenhouse gases and then between 2011 and 2020 reducing them by 
1% per annum. Around 85% of greenhouse gas emissions from fuel occur upon combustion in 
the car and 15% in the overall production and refining process, including fuel transport and 
distribution. The Commission's proposal to reduce emissions deserves every support. In order 
to achieve the reduction, fuel suppliers may opt to render the extraction and refining processes 
more efficient so that less energy is used to obtain oil and turn it into petrol or diesel. 
Comparative research, for example by Kristina Holmgren of IVL Swedish Environmental 
Research Institute, indicates that refineries within the EU differ – and that many opportunities 
to save energy are not yet being exploited. Another option is the production and marketing of 
alternative fuels, such as natural gas, hydrogen or LPG. Naturally, the production these 
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alternative fuels must be subjected to the same Well to Wheel analysis. A third possibility is 
blending with biofuels. Here too, the Well to Wheel approach must be applied, which will lead 
to a preference for biofuels which have a better greenhouse gas balance than fossil fuels. This 
proposal gives fuel suppliers enough options to make choices in the light of their own 
judgment and supply those fuels which have a better carbon balance. The proposal deserves 
our full support. However, there are a few remarks which should be made about the 
Commission proposal:

1. Determination of the method
The Commission proposes determining the Well to Wheel approach by means of 
commitology. As a number of important political choices have to be made in this context, 
Parliament must have a say in deciding a number of guidelines. This can be ensured by 
formulating guidelines in a new annex, which can be fleshed out later by means of the 
commitology procedure. These guidelines  can, inter alia, include decisions about the base 
year and the standard. 

2. The base year and the standard
Oil companies have invested to differing extents in improved efficiency. Under the 
Commission proposal, every supplier must supply data on greenhouse gas emissions, which 
will then become the standard. This would mean that a different standard applied to each 
company, which is contrary to the logic of the internal market. It is also contrary to the sense 
of justice, because companies which have invested in improvements would suffer by having 
to comply with stricter standards than their competitors who had invested less in efficiency. In 
order to guarantee a level playing field, a common standard is needed. Ideally, the base year 
should lie in the past in order to ensure that behaviour is not influenced by strategic motives. 
In that case, use must be made of existing studies. Because many data are lacking, and 
because not every fuel supplier and biofuel producer clearly endorses the results, it would be 
better for the base year to lie in the future, namely as soon as possible after the adoption of 
this directive. In that way, every supplier can supply data and will have to do so.

3. The target
The proposed target is 1% per annum. In order to achieve this level of ambition, experts say 
that a considerable effort is necessary, but this of course depends very much on the starting 
point or the basic standard. The question is, naturally, how the standard is to be chosen from 
the data supplied by fuel producers. It would be advisable, certainly, not to take the lowest 
standard, and not the average either. In order to ensure an adequate level of ambition, a top-
runner approach is the obvious choice: in that case, the best company (or, for example, the 
average of the top three companies) would set the standard for the rest. But there is one 
qualification to be made here. It is likely that the best company will be operating with light 
oil, as that requires less processing and refining. If the best company sets the standard, this 
will give all European fuel suppliers a strong incentive, or even compel them, likewise to use 
as much light oil as possible. This will mean a price rise for light oil and will result in heavy 
oil going to such countries as China and India. That would not necessarily be better for 
worldwide emissions of greenhouse gases: it would merely relocate emissions from European 
companies to other companies. In order to ensure that a genuine reduction is achieved, it may 
be necessary to introduce two standards: one for heavy oil and one for light oil. However, the 
need for this can only be ascertained on the basis of data on actual emissions by fuel 
producers. In addition, the proposed reduction of 1% per annum will be difficult to enforce. A 
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reduction of 2% per two years is easier and will bring about the same emission reduction by 
2020.

4. The whole chain
The Commission proposal specifically mentions a Well to Wheel approach. This means that 
emissions throughout the chain are taken into account. For fossil fuels, the chain comprises oil 
extraction, flaring, initial processing, transport, refining, distribution and emission upon 
combustion in the engine. For biofuels, the same applies, but there the emphasis is more likely 
to be on the use of production inputs (such as artificial fertiliser) and changes in land use.

The annex lists these criteria in such a way as to render them applicable to oil, gas, hydrogen 
and biofuels. An alternative would be to describe a different method for each biofuel, but this 
approach guarantees that the method is technology-neutral and that there is no concealed 
stimulus for one of the fuels. The fuel supplier can himself decide on the option which is 
optimal for him.

5. Scope
The Commission proposal does not refer to hydrogen. However, it is important to give fuel 
suppliers optimal choices and not exclusively back the use of biofuels. It is therefore 
necessary to amend Article 2 defining the scope.

One difficult point is electricity. Of course it would be good if cars operated on sustainably 
produced electricity. Some car manufacturers foresee the rise of plug-in cars whose batteries 
will be recharged at home. In many cases, the present fuel suppliers are not involved in this. 
Including electricity in the scope would in principle be desirable, but fuel suppliers do not 
generally supply electricity. A trade system would overcome this problem, but that would 
make the directive complex again.

6. Sustainability criteria
Even if fuel suppliers have various ways of complying with reduction obligations, it is 
undeniable that this objective creates a strong incentive to use biofuels. It goes without 
saying, in this connection, that blending fuels with biofuels which, on the basis of a well-to-
wheel analysis, emit even more greenhouse gases or very little less will achieve little. 
Inclusion of a criterion which explicitly lays down a minimum requirement regarding 
greenhouse gas performance is therefore not necessary: fuel suppliers have no reason to use 
biofuels for blending whose carbon dioxide efficiency is poor.

It is a different matter when it comes to sustainability criteria. There is justified concern about 
the impact of a large-scale use of biofuels on biodiversity, the environment and social 
relations. It is not easy to formulate criteria which accord with the rules of the World Trade 
Organisation. Some European countries have already made a first move. On the basis of the 
positions of the UK, Germany and the Netherlands, or at least their provisional positions, 
Annex [VIb] lists a number of criteria dealing with the concerns about biofuels. In the case of 
the social criteria, the response primarily lies in an obligation to monitor social impact and to 
obtain the consent of the local population. In the case of biodiversity, concerns include water 
use and the proximity of areas of natural interest.

7. Compatibility with other legislation: ETS and biofuel objective
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There is much debate about compatibility with other legislation and initiatives. The European 
Council has agreed to a binding objective of 10% admixture of biofuels on two conditions. 
The biofuels must be sustainable, and 2nd generation technology must be sufficiently 
developed. It goes without saying that the sustainability objectives in the annex to this 
directive must not be incompatible with the general condition for sustainability formulated by 
the Council. The Commission is currently drawing up criteria. At a later stage, it may be 
possible in Annex VIb to make do with a reference to an established list of criteria.

There is a second compatibility aspect, namely that relating to emissions trading. Refineries 
fall under the ETS system and must report their emissions and purchase additional rights if 
they emit more than they already have the right to. According to some commentators, this 
provides a sufficient guarantee that refineries will act responsibly in their carbon dioxide 
emissions, which means that refineries do not need to submit compulsory reports. On the 
other hand, there is a view that the ETS only provides an incentive to reduce carbon dioxide 
and does not impose any absolute obligation. Oil companies can, after all, decide to purchase 
emission rights on the commercial market. Both the ETS and the directive now under 
consideration provide incentives: neither of them actually imposes a requirement to improve 
efficiency at refineries. In other words, they reinforce each other and at least do not conflict.

8. Conclusion
Your rapporteur's amendments are designed to ensure maximum flexibility, a level playing 
field and ambitious but responsible objectives. In addition, it is important that the directive 
should be technology-neutral in the sense that it should not provide extra incentives for a 
particular fuel or technology. In sum, this involves the following proposed amendments:

- Annex VIa: guidelines for measuring methods, including the possibility of using 
standard values (default values), a top-runner approach and, if necessary, different 
standards for light and heavy oil

- Annex VIb: sustainability criteria: biodiversity and social obligations
- extending the scope of the directive: the use of hydrogen to reduce CO2 is made 

possible
- greater flexibility: emission reduction of 2% per 2 years up to and including 2020 

rather than 1% per annum
guarantees of sustainability in a new Article 7c.


