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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget 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
(KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0018)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0061/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2

(2) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet – Tematisk strategi 
för luftförorening2 fastställs mål för att 
minska de förorenande utsläppen fram till 

(2) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet – Tematisk strategi 
för luftförorening2 fastställs mål för att 
minska de förorenande utsläppen fram till 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Tematisk strategi för luftförorening –
KOM(2005)0446 slutlig.
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2020. Målen sattes på grundval av en 
omfattande analys av kostnader och 
fördelar. Enligt målen skall 
svaveldioxidutsläppen minskas med 82 %, 
kväveoxidutsläppen med 60 %, utsläppen 
av flyktiga organiska föreningar (VOC) 
med 51 % och utsläppen av primära 
partiklar PM2.5 med 59 % jämfört med 
utsläppen under 2000. Följderna av 
ändringarna av direktiv 98/70/EG rörande 
VOC-utsläppen från bensinmackar bör 
behandlas i kommande lagstiftning.

2020. Målen sattes på grundval av en 
omfattande analys av kostnader och 
fördelar. Enligt målen skall 
svaveldioxidutsläppen minskas med 82 %, 
kväveoxidutsläppen med 60 %, utsläppen 
av flyktiga organiska föreningar (VOC) 
med 51 % och utsläppen av primära 
partiklar PM2.5 med 59 % jämfört med 
utsläppen under 2000. I sin resolution av 
den 26 september 2006 om den tematiska 
strategin för luftförorening1 efterfrågade 
Europaparlamentet dock mer ambitiösa 
minskningsmål, nämligen 65 % för 
kväveoxidutsläppen, 55 % för VOC-
utsläppen och 61 % för utsläppen av 
primära partiklar PM2.5. Den 
målsättningen bör återspeglas i detta 
direktiv. Följderna av ändringarna av 
direktiv 98/70/EG rörande VOC-utsläppen 
från bensinmackar bör också behandlas i 
kommande lagstiftning.
______________
1 EUT C 306E, 15.12.2006, s. 176.

Motivering

Europaparlamentet har efterfrågat en mer ambitiös strategi för att motverka luftföroreningar. 
All lagstiftning om luftföroreningar måste vara förenlig med denna strävan.

Ändringsförslag 2
SKÄL 3

(3) Gemenskapen har inom ramen för 
Kyotoprotokollet åtagit sig att uppfylla 
målen för utsläpp av växthusgaser för 
perioden 2008–2012. Inlandstransporterna 
står för närvarande för upp emot 20 % av 
dessa utsläpp. Gemenskapen håller på att 
begrunda vilken nivå på växthusutsläppen 
som bör eftersträvas efter Kyotoåtagandet. 
Alla sektorer kommer att behöva bidra till 
de framtida målen.

(3) Gemenskapen har inom ramen för 
Kyotoprotokollet åtagit sig att uppfylla 
målen för utsläpp av växthusgaser för 
perioden 2008–2012. Inlandstransporterna 
står för närvarande för upp emot 20 % av 
dessa utsläpp. Dessutom har gemenskapen 
åtagit sig att minska växthusutsläppen med 
30 % fram till 2020 inom ramen för en 
övergripande överenskommelse och med 
20 % unilateralt. Alla sektorer kommer att 
behöva bidra till dessa mål.
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Motivering

Det mål på 30 % eller 20 % efter 2012 som kommissionen föreslagit stöds av såväl rådet som 
parlamentet. All lagstiftning om minskade växthusgaser måste vara förenlig med denna 
strävan.

Ändringsförslag 3
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.

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.

Ändringsförslag 4
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-

(15) Blandningar av etanol och bensin ger 
en icke-linjär förändring av ångtrycket. Om 
det skall kunna säkerställas att den ökning 
av ångtrycket för bensin som uppstår på 
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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.

grund av den procentuella andel som 
blandas i bensinen inte är 
oproportionerligt stor, måste det fastställas 
en minsta procentuell andel som skall 
blandas i bensinen för att undantag skall 
beviljas för sådana blandningar.

Motivering

Då etanol blandas i bensin kan det medföra ett ökat ångtryck. Det är viktigt att se till att 
denna lagstiftning inte leder till att gränsvärdet för högsta tillåtna ångtryck höjs.

Ändringsförslag 5
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 en 
övergripande ökning av VOC-utsläppen. 
Därför måste de högsta 
ångtrycksnivåerna sänkas.

Motivering

Då etanol blandas i bensin kan det medföra ett ökat ångtryck. Det är viktigt att se till att det 
undantag som kommissionen föreslår inte leder till att det nuvarande gränsvärdet för högsta 
tillåtna ångtryck höjs.

Ändringsförslag 6
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 

(19) I samband med att det nya systemet 
för övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inrättas bör kommissionen få befogenheter 
att på grundval av riktlinjer från 
Europaparlamentet och rådet införa 
metoder för rapportering om 
livscykelutsläpp av växthusgaser från 
vägtransportbränsle och bränsle som 
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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.

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.

Motivering

Kommissionen föreslår att man skall övervaka växthusgasutsläppen under bränslenas hela 
livscykel och sedan minska dem. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att 
Europaparlamentet och rådet bestämmer inriktningen på den använda övervakningsmetoden 
istället för att detta helt skall avgöras inom ramen för ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 7
SKÄL 22A (nytt)

(22a) Ny, renare motorteknik har 
utvecklats för fartyg som används på inre 
vattenvägar. Dessa motorer kan bara 
drivas med bränsle med mycket låg 
svavelhalt. Den svavelhalt som används 
av fartyg på inre vattenvägar kommer att 
sänkas snarast i ett enda steg.

Motivering

Moderna rena fartygsmotorer med avancerad filterteknik för att motverka luftföroreningar 
kan bara drivas med bränslen med mycket låg svavelhalt. Kommissionen föreslår att 
svavelhalten i bränslen som används i fartyg på inre vattenvägar skall sänkas i två etapper. 
Det vore emellertid bättre att skynda på införandet av bränslen med låg svavelhalt och slå 
ihop de två etapperna.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

Artikel 1 (direktiv 98/70/EG)

-1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
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Räckvidd
I detta direktiv fastställs hälso- och 
miljöbaserade tekniska specifikationer för 
bränslen som är avsedda för motorfordon 
med styrd tändning och för dieseldrivna 
fordon samt annan fordonsmotorteknik.”

Motivering

Fram tills nu har direktivet om bränslekvalitet bara reglerat just bränslenas kvalitet, men i 
detta ändringsförslag föreslås det att det även skall införas ett krav på minskade 
växthusgasutsläpp från bränslen. Bränsleleverantörerna bör kunna leva upp till detta krav, 
bland annat genom att framställa olika bränsletyper – till exempel väte – med bra 
växthusgasbalans. För att detta alternativ skall bli möjligt måste direktivets räckvidd utökas.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

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

1a. I det första stycket i artikel 2 skall 
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 minus 
utsläppsbesparingar uttryckt i
koldioxidekvivalenter tack vare 
avskiljning och lagring eller sänkor i 
samband med bränsleproduktionen.”

Motivering

Bränsleleverantörerna måste förbättra bränslenas växthusgasprestanda med 10 % fram till 
2020. Man måste definiera exakt vad denna term innebär.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 2C

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

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

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

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 lågt
biobränsleinnehåll”.

Motivering

I syfte att skapa klarhet för konsumenterna bör termen ”bensin med högt biobränsleinnehåll” 
endast användas om bensin som verkligen innehåller en hög halt biobränsle. Bensin som 
innehåller 0–5 % biobränsle bör därför kallas ”bensin” och sådan som innehåller 5–10 % 
biobränsle bör kallas ”bensin med lågt biobränsleinnehåll”.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED 3C

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, utom 
fordon på inre vattenvägar, vara 
10 mg/kg.”

Medlemsstaterna skall 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.
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Motivering

Kommissionen föreslår att svavelhalten i bränslen för mobila maskiner som inte används för 
vägtransport samt för jordbrukstraktorer och skogsmaskiner skall sänkas, men lägger inte 
fram några förslag om andra föroreningar som exempelvis 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.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 3D

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 fordon på inre vattenvägar är 
10 mg/kg.

Medlemsstaterna skall 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. 

Motivering

Moderna rena fartygsmotorer med avancerad filterteknik för att motverka luftföroreningar 
kan bara drivas med bränslen med mycket låg svavelhalt. Kommissionen föreslår att 
svavelhalten i bränslen avsedda att användas i fartyg på inre vattenvägar skall sänkas i två 
etapper. Det vore emellertid bättre att skynda på införandet av bränslen med låg svavelhalt 
och slå ihop de två etapperna. De ytterligare koldioxidutsläpp som detta skulle medföra i 
samband med raffineringen skulle vida kompenseras 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 
bilaga IV.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 5

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

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
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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.

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 per energienhet från dessa 
bränslen under hela livscykeln.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 15.

Ändringsförslag 14
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 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.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 15.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 7a, punkt 3 (direktiv 98/70/EG)

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 

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 
per energienhet under livscykeln, baserade 
på en exakt definition av de faktorer som 
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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.

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; åtgärderna skall grunda 
sig på riktlinjerna i bilaga VIa.

Motivering

Kommissionen föreslår att man skall fastställa metoden för mätningen av växhusgasutsläpp 
från källa till fordon genom ett kommittéförfarande. Vissa mycket politiska frågor är dock 
kopplade till frågan om vilken metod som skall användas. Parlamentet bör därför ge vissa 
riktlinjer som kommittéförfarandet skall grundas på. Vad gäller minskningen av 
växhusgasutsläpp vore det bättre att ta fem steg på 2 % minskning vardera istället för tio 
årliga minskningar på 1 %, då det är lättare att genomföra en minskning på 2 %
vartannat år.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 5

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

Artikel 7b
Hållbarhetskriterier för biobränslen

1. Endast biobränslen som uppfyller de 
kriterier för hållbar produktion och 
växthusgasprestanda på livscykelbasis 
som ställs upp i bilaga VIb skall anses 
bidra till målet i artikel 7a.
2. Medlemsstaterna skall godta bilaterala 
och multilaterala överenskommelser 
mellan gemenskapen och tredjeländer 
som bevis på att villkoren i bilaga VIb är 
uppfyllda.
3. Medlemsstaterna skall 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 
godkänts eftersom det fastslagits att de 
uppfyller lämpliga standarder för 
tillförlitlighet, insyn och oberoende 
granskning av tredje part. En förteckning 
över system som uppfyller dessa kriterier 
kommer att offentliggöras och 
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regelbundet uppdateras.
De hållbarhetskriterier som anges i 
bilaga VIb skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 11.2.

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 hänseenden. Det är viktigt att parlamentet utarbetar 
riktlinjer för dessa kriterier istället för att låta dessa beslut fattas inom ramen för ett 
kommittéförfarande.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 8a (direktiv 98/70/EG)

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

Användning av metalltillsatsen MMT i 
bränsle skall vara förbjudet från och med 
den 1 januari 2010. Kommissionen skall 
utveckla lämpliga testmetoder för 
användning av andra metalltillsatser än 
MMT i bränsle.

Motivering

I vissa medlemsstater blandas MMT i bensin för att förbättra den bristande kvaliteten på 
bensin som importeras från Ryssland. Användningen av denna och andra metalltillsatser är 
mycket miljöskadlig. MMT kan lätt ersättas med mindre skadliga ämnen, varför 
användningen av denna tillsats bör förbjudas från och med 2010. Vad gäller andra 
metalltillsatser skall kommissionen utarbeta en lämplig testmetod.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 9, led ca (nytt) (direktiv 98/70/EG)

(ca) Definition av arktiskt klimat eller 
hårt vinterklimat i syfte att begränsa 
definitionen så att den enbart gäller de 
områden där klimatet rättfärdigar ett 
högre gränsvärde för ångtrycket.
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Motivering

De medlemsstater som har arktiskt klimat eller där vintrarna är mycket hårda har rätt till ett 
högre gränsvärde för ångtrycket. Kommissionens föreslagna definition av ”arktiskt klimat” 
eller ”hårt vinterklimat” är mycket vid. Man bör därför begrunda huruvida definitionen inte 
skulle kunna begränsas till de regioner som verkligen bör omfattas av det högre gränsvärdet 
för ångtrycket.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 7

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

(f) Användningen av metalltillsatser i 
bränsle.

(f) Användningen av metalltillsatser i 
bränsle med undantag för MMT.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 20.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, LED 7

Artikel 9, led fa (nytt) (direktiv 98/70/EG)

(fa) Den totala volymen beståndsdelar 
som används i bensin och diesel med 
beaktande av EU:s miljölagstiftning, 
bland annat målsättningarna i 
ramdirektivet för vatten och dess 
dotterdirektiv.

Motivering

Det finns bevis för att vattendrag ibland är förorenade med beståndsdelar som används i 
diesel eller bensin, till exempel MTBE eller ETBE, eller andra beståndsdelar som exempelvis 
bensen. Detta bör undersökas i ljuset av ramdirektivet för vatten och annan EU-
miljölagstiftning.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, LED 12, STYCKE -1 (nytt)

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

I raden för ”Ångtryck, sommartid” ersätts 
posten i kolumnen ”Maximum” med 
”56,0 (5)”.
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Motivering

Bilaga III gäller bensin med en biobränsleblandning på 0–5 %. Eftersom bensin som 
innehåller 5–10 % biobränsle kallas ”bensin med lågt biobränsleinnehåll” är det lämpligt att 
bensin med 0–5 % biobränsleinnehåll fortsätter att kallas bara ”bensin”, som i det gällande
oändrade direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 22
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 ersätta fotnot 5: ”I
medlemsstater med arktiskt klimat eller 
hårt vinterklimat skall det högsta 
ångtrycket inte överskrida 66,0 kPa. Om 
bränsle innehåller biobränsle får det högsta 
tillåtna ångtrycket sommartid överskrida 
56 kPa med 4 kPa (se bilaga VI) om 
biobränsleinnehållet är minst 3 %.”

Motivering

Bilaga III gäller bensin med en biobränsleblandning på 0–5 %. Eftersom bensin som 
innehåller 5–10 % biobränsle kallas ”bensin med lågt biobränsleinnehåll” är det lämpligt att 
bensin med 0–5 % biobränsleinnehåll fortsätter att kallas bara ”bensin”, som i det gällande 
oändrade direktiv 98/70/EG.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 1, LED 13A

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 ”6”.

Motivering

Det är önskvärt att minska utsläppen av skadliga polycykliska aromatiska kolväten till ett 
absolut minimum. Kommissionen vill sänka det högsta tillåtna innehållet av polycykliska 
aromatiska kolväten från 11 % till 8 %. De bränslen som används i EU innehåller dock i 
genomsnitt cirka 3 % polycykliska aromatiska kolväten, och bara i några få undantagsfall 
mer än 6 %. Den högsta procentuella halten kan därför sänkas ytterligare, till 6 %.
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Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, LED 15A (nytt)

Bilagor VIa och VIb (nya), tabell (direktiv 98/70/EG)

15a. Bilagorna VIa och VIb läggs till i 
enlighet med bilagan till detta direktiv.

Motivering

Det krävs en tydligare definition av exakt hur bränslenas växthusgasprestanda skall 
övervakas och förbättras. Två nya bilagor införs i detta syfte.

Ändringsförslag 25
BILAGA

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

Typ: Bensin med hög andel biobränsle Typ: Bensin med låg andel biobränsle

Motivering

Bilaga V innehåller bestämmelser om bensin som innehåller 0–10 % biobränsle. Det är 
missledande att kalla bensin som innehåller en sådan halt av biobränsle för ”bensin med högt 
biobränsleinnehåll”. Denna term bör enbart användas för bensin som innehåller betydligt 
mer biobränsle. Dessutom är det bättre att ha en kategori som innehåller 0–5 % biobränsle 
och en annan som innehåller 5–10 %.

Ändringsförslag 26
BILAGA

Bilaga V, tabell, rad 3, kolumn 4 (direktiv 98/70/EG)

Ångtryck, sommartid (3) 60,0 (4) Ångtryck, sommartid (3) 56,0 (4)

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 25.

Ändringsförslag 27
BILAGA

Bilaga V, tabell, rad 7, strecksats 2 (direktiv 98/70/EG)

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

— Biobränsle, stabiliseringsmedel kan 
vara nödvändigt % v/v 5–10
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 25.

Ändringsförslag 28
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 66,0 kPa. Om bränsle innehåller 
etanol får det högsta ångtrycket sommartid 
överskrida 60 kPa för den mängd som visas 
i tabellen i bilaga VI.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 25.

Ändringsförslag 29
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
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 undantag på 4 kPa är tillåtet endast 
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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.

under förutsättning att mellan 3 % och 
10 % biobränsle blandas i bensinen.

Motivering

Det föreslagna undantaget skulle leda till att ångtrycket ökade till upp till 68 kPa, något som 
skulle försämra luftkvaliteten på grund av ökade VOC-utsläpp. För leverantörerna kan 
etanol- och biobränsleblandningar dock fungera som ett viktigt instrument för att förbättra 
bränslenas växthusgasprestanda. För att luftkvaliteten inte skall försämras måste det 
övergripande högsta ångtrycket därför sänkas till 56 kPa. Dessutom kan ett undantag på 
högst 4 kPa tillåtas. På detta sätt kommer det högsta ångtrycket även med undantaget 
inbegripet inte att överskrida 60 kPa och luftföroreningarna kommer inte att öka.

Ändringsförslag 30
BILAGA

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

BILAGA VIA
METOD FÖR ATT MÄTA UTSLÄPPEN 
AV VÄXTHUSGASER UNDER HELA 
LIVSCYKELN FRÅN SAMTLIGA 
BRÄNSLEN
1. Vid rapporteringen om utsläppen av 
växthusgaser under hela livscykeln från 
samtliga bränslen skall 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,
– effekterna av förändrad 
markanvändning, inbegripet förflyttning 
av jordbruksverksamhet,
– mängden energi som förbrukas vid 
framställningen och användningen av 
agrokemiska ämnen, beräknat per 
energienhet,
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– 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 förbrukats vid 
förädlings-/raffineringsprocessen 
beräknat per energienhet,
– mängden koldioxidekvivalenter som 
släpps ut beräknat per energienhet.
(d) Slutprodukten
– kolinnehållet per energienhet.
2. Före den 1 januari 2001 skall det på 
grundval av växthusgasutsläppen under 
hela livscykeln, mätt i enlighet med 
punkt 1 i denna bilaga, utarbetas lägsta 
standarder för bränslen. Standarderna 
skall 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.
3. Från och med den 1 januari 2011 får 
de koldioxidekvivalentsminskningar som 
anges i artikel 7a.2 grundas på 
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 
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bevisa att deras produkts 
växthusgasprestanda är lägre än 
standardvärdet.

Motivering

I bilagan ges riktlinjer för metoden för att mäta koldioxidutsläppen från samtliga bränslen 
(inbegripet fossila bränslen, biobränslen, väte). Om leverantörerna kan nå sina 
minskningsmål för koldioxid i enlighet med artikel 7a genom att använda nya bränslen som
exempelvis väte skulle detta leda till ökade investeringar i ny fordonsteknik.

Metoden är uppdelad i tre delar. I den första delen beskrivs processen för övervakning av 
växthusgasutsläpp i hela kedjan. I den andra fastställs lägsta standarder för minskningen av 
växthusgasutsläpp. I den sista beskrivs minskningsfasen. Här införs även möjligheten att 
använda sig av standardvärden.

Ändringsförslag 31
BILAGA

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

BILAGA VIB
HÅLLBARHETSKRITERIER FÖR 
FRAMSTÄLLNING AV BIOBRÄNSLE
Biologisk mångfald
Kriterierna för biologisk mångfald 
kommer att grundas på ett system där 
biomassan åtminstone delvis går att spåra 
till sin källa, certifierad biomassa får 
blandas med icke-certifierad biomassa 
och alla företag inom produktionskedjan 
för hållbar biomassa är certifierade. Detta 
system måste garantera att
– ingen biomassaproduktion äger rum i 
närheten av värdefulla naturområden 
eller områden som omfattas av statligt 
skydd, med undantag för i fall då 
biomassan består av avfallsströmmar eller 
skogsavfall,
– det inte sker någon avskogning till följd 
av biomassaproduktionen,
– internationella konventioner och 
förordningar efterlevs,
– det inte uppstår någon brist på vatten till 
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följd av biobränsleproduktionen.
Sociala kriterier
De sociala kriterierna för 
biobränsleproduktionen kommer att bestå 
av följande delar:
– en skyldighet att rapportera om de 
sociala följderna av framställningen av 
bioråvaror, särskilt dess inverkan på 
livsmedelpriserna,
– en förklaring om samtycke från ett 
organ som företräder 
lokalsamhällen/lokalbefolkningen.

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 hänseenden. Det föreslagna kontrollsystemet garanterar 
en effektiv kontroll av biomassans ursprung så att man kan försäkra sig om att det inte 
förekommer någon förlust av biologisk mångfald, men möjliggör också storskalig tillämpning. 
De sociala kriterierna måste vara grundade på god information och samtycke från det lokala 
samhället.
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MOTIVERING

Översynen av direktivet om bränslekvalitet har två syften: för det första att förbättra 
luftkvaliteten genom minskade utsläpp av bland annat svavel och polycykliska aromatiska 
kolväten och för det andra att bidra till att motverka klimatförändringar genom minskade 
växthusgasutsläpp från transportbränslen. Detta andra mål utgör ett anmärkningsvärt politiskt 
beslut. Utsläppen av växthusgaser måste först mätas under hela livscykeln, dvs. under 
utvinning och produktion, transport, distribution och slutanvändning. Nästa steg är att minska 
utsläppen. Detta är första gången det har ställts upp ett minskningsmål för en specifik produkt 
(bränsle) på grundval av en livscykelanalys. Det är intressant att notera att staten Kalifornien i 
USA har lanserat ett liknande initiativ i princip samtidigt, varför det nu finns utsikter till ett 
fruktbart samarbete med USA. Som en förberedelse inför den politiska debatten har 
samordnarna inom Europaparlamentets miljöutskott begärt in en studie. Denna studie,
Inclusion of sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, offentliggjordes i början av 
juli. Den 5 juli anordnade miljöutskottet och utredningsenheten ett seminarium under vilket
experter uttryckte sina åsikter och som berörda parter inbjöds att närvara vid. 
Cirka 50 personer deltog i diskussionen, bland annat företrädare för kommissionen, EESK, 
medlemsstaterna, rådets ordförandeskap, oljeindustrin, miljörörelsen och 
biobränsleproducenter. Under de senaste månaderna har föredraganden vid ett flertal många 
tillfällen fört samtal med såväl berörda parter som experter. I maj deltog hon i en konferens i 
Kalifornien om denna fråga. Vissa beslut om valet av alternativ sett till både luftkvalitet och 
klimatförändringsmålet kräver ett klargörande.

1. Luftkvalitet

I direktivet om bränslekvalitet fastställs det nya standarder för svaveldioxid och polycykliska 
aromatiska kolväten. Vad gäller svavelhalten i bränslen avsedda för fartyg på inre vattenvägar 
föreslår kommissionen att en minskning skall genomföras i två steg: den 31 december 2009 
till 300 mg/kg och den 31 december 2011 till 10 mg/kg. Kommissionen motiverar denna 
tvåstegsmetod med en hänvisning till den extra energiförbrukning som krävs för att minska 
bränslenas svavelhalt. Mot detta kan man dock invända att bränslen med låg svavelhalt 
möjliggör mer effektiva fartygsmotorer. Den extra energiförbrukningen i raffinaderiet 
kompenseras vida av fartygens minskade bränsleförbrukning. Mer effektiva fartygsmotorer 
finns redan tillgängliga.

Kommissionen föreslår att gränsen för den tillåtna halten av polycykliska aromatiska kolväten 
i bränslen skall sänkas från 11 % till 8 %. Genomsnittshalten  i EU ligger dock på mellan 3 %
och 4 %, medan en halt på 6 % endast överskrids i ett fåtal undantagsfall. En ytterligare 
sänkning av gränsvärdet från 8 % till 6 % skulle därför kunna uppnås utan någon 
extrakostnad.

Ångtryck och etanol
En annan fråga är ångtrycket. Ju högre ångtryck desto större utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar (VOC). Flyktiga organiska föreningar spelar en viktig roll för ozonbildningen. 
Särskilt vid varma klimatförhållanden kan ozonbildningen utgöra ett stort hälsoproblem. I sin 
resolution om den tematiska strategin för luftkvalitet efterfrågade parlamentet en mer ambitiös 
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metod just med tanke på de hälsoskador som orsakas av VOC-utsläpp. Kommissionen föreslår 
inga ytterligare minskningar och vill behålla en siffra på 60 kPa för det högsta tillåtna 
ångtrycket, med möjlighet att höja den till 70 kPa i arktiskt klimat, så att bilarna kan starta 
även i arktiska områden. Dessutom föreslår kommissionen faktiskt en ökning i fall då etanol 
blandas med bränsle. En sidoeffekt när etanol blandas med bränsle är att ångtrycket ökar, 
vilket medför att mer flyktiga organiska föreningar släpps ut i atmosfären. Det ökade 
ångtrycket är inte direkt proportionerligt till mängden etanol som används i blandningen. Det 
når ett högsta värde vid en 5-procentig blandning och minskar sedan gradvis igen vid högre 
etanolhalter.

För att kunna avge ett välavvägt förslag har föredraganden studerat situationen i USA. I de 
flesta amerikanska delstater är det högsta tillåtna ångtrycket betydligt lägre, nämligen 48 kPa. 
Där finns det inte några bestämmelser om högre tillåtet ångtryck för etanolblandningar, även 
om delstater där luftkvaliteten så tillåter faktiskt utnyttjar denna möjlighet. Det finns inte 
några tekniska hinder för att på samma sätt införa en lägre ångtrycksgräns även i EU. Det är 
fullt möjligt med ett ångtryck på 56 kPa. Dessutom är det oklart i vilken utsträckning det 
behövs ett undantag för etanol. Mot bakgrund av den snabba ökningen av ångtrycket när en 
liten andel etanol blandas i bränslet skulle det ge fel incitament om man tillät ett högre 
ångtryck vid blandningar med endast en liten procentuell andel etanol. Ett litet bidrag till 
minskningen av växthusgasutsläppen skulle i sådana fall leda till en oproportionerlig 
försämring av luftkvaliteten. Föredraganden föreslår därför ett begränsat undantag på 4 kPa 
för bränsleblandningar som innehåller minst 3 % biobränsle.

Förslag
Sammanfattningsvis föreslår föredraganden följande:

– påskyndad minskning av svavelhalten i bränslen för fartyg på inre vattenvägar,
– sänkning av den högsta tillåtna mängden polycykliska aromatiska kolväten,
– förbud mot den skadliga metalltillsatsen MMT,
– sänkt ångtryck och beviljande av undantag enbart för bränsleblandningar som 

innehåller 3–10 % biobränsle.

2. Växthusgaser

Vägtransporterna står för cirka 20 % av växthusgasutsläppen i EU. För att man skall kunna 
uppnå en 30-procentig minskning av koldioxidutsläppen före 2020 måste bilarna bli mer 
effektiva, men även koldioxidutsläppen från bränslen måste minska. Kommissionen föreslår 
att man först skall mäta växthusgasutsläppen och sedan mellan 2011 och 2020 minska dem 
med 1 % per år. Cirka 85 % av växthusgasutsläppen från bränsle sker i samband med 
förbränningen i bilen och 15 % i samband med den sammanlagda produktions- och 
raffineringsprocessen, inbegripet transport och distribution av bränslet. Kommissionens 
förslag om utsläppsminskning förtjänar starkt stöd. För att uppnå denna minskning kan
bränsleleverantörerna bland annat välja att göra utvinnings- och raffineringsprocesserna mer 
effektiva, så att mindre energi förbrukas för att utvinna olja och göra den till bensin eller 
diesel. Jämförande forskning, till exempel Kristina Holmgrens forskning vid IVL Svenska 
Miljöforskningsinstitutet, visar att raffinaderierna inom EU skiljer sig åt – och att många 
möjligheter till energibesparingar inte utnyttjas. Ett annat alternativ är att framställa och 
marknadsföra alternativa bränslen, till exempel naturgas, vätgas eller gasol. Naturligtvis måste 
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produktionen av dessa alternativa bränslen omfattas av samma från-källa-till-hjul-analys. En 
tredje möjlighet är att blanda i biobränsle i bränslena. Även här måste man utgå från principen 
”från källa till hjul”, vilket innebär att biobränslen som har bättre växthusgasegenskaper än 
fossila bränslen kommer att gynnas. Detta förslag ger bränsleleverantörerna tillräckligt många 
valmöjligheter för att kunna välja alternativ efter eget huvud och tillhandahålla de bränslen
som har bäst koldioxidegenskaper. Förslaget förtjänar vårt fulla stöd. Det finns dock några 
kommentarer som bör göras angående kommissionens förslag:

1. Fastställande av metod
Kommissionen föreslår att man fastställer en från-källa-till-hjul-metod genom ett 
kommittéförfarande. Eftersom en rad viktiga politiska val måste göras i detta sammanhang 
måste parlamentet dock få vara med och fastställa ett antal riktlinjer. Detta kan säkras genom 
att man ställer upp riktlinjer i en ny bilaga, som senare kan vidareutvecklas genom ett 
kommittéförfarande. Dessa riktlinjer kan bland annat inbegripa beslut om basåret och 
standarden. 

2. Basåret och standarden
Oljebolagen har investerat i effektivitetsförbättringar i växlande utsträckning. Enligt 
kommissionens förslag måste varje leverantör tillhandahålla uppgifter om växthusgasutsläpp, 
vilka senare kommer att bli standarden. Detta skulle innebära att olika standarder gällde för 
varje företag, något som strider mot inremarknadsprinciperna. Det är inte heller rättvist, 
eftersom företag som har investerat i förbättringar skulle drabbas negativt då de måste 
efterleva strängare standarder än sina konkurrenter som gjort lika stora investeringar i 
effektiviteten. För att jämlika villkor skall kunna garanteras behövs det en gemensam 
standard. Idealet vore att basåret var ett tidigare år, så att man kunde vara säker på att 
beteendet inte påverkas av strategiska skäl. I sådana fall måste man använda sig av befintliga 
studier. Eftersom många uppgifter saknas och inte alla bränsleleverantörer och 
biobränsleproducenter tydligt ställer sig bakom resultaten är det trots allt dock bättre med ett 
basår som ligger i framtiden, det vill säga så snart som möjligt efter antagandet av detta 
direktiv. På så sätt kan alla leverantörer tillhandahålla uppgifter och kommer att vara skyldiga 
att göra det. 

3. Målet
Det föreslagna målet är 1 % per år. Enligt experterna krävs det betydande insatser för att man 
skall kunna upprätthålla denna ambitionsnivå, men detta beror självfallet i mycket stor 
utsträckning på utgångspunkten eller grundstandarden. Frågan är hur standarden skall väljas 
utifrån de uppgifter som bränsleproducenterna tillhandahåller. Det vore utan tvekan tillrådligt 
att inte välja den lägsta standarden och inte heller den genomsnittliga. För att upprätthålla en 
god ambitionsnivå är en ”top-runner-metod” det självklara valet, det vill säga att det bästa 
företaget (eller, till exempel, genomsnittet av de tre bästa företagen) sätter standarden för 
övriga företag. En precisering måste emellertid göras här. Det är troligt att det bästa företaget 
kommer att arbeta med lättolja, som kräver mindre förädling och raffinering. Om det bästa 
företaget avgör standarden kommer det att ge alla europeiska bränsleleverantörer ett starkt 
incitament, eller till och med tvinga dem, att använda så mycket lättolja som möjligt. Detta 
innebär i sin tur att priset på lättolja kommer att stiga och att tungoljan kommer att gå till 
länder som Kina och Indien. Detta vore inte nödvändigtvis bättre sett till de globala utsläppen 
av växthusgaser, utan bara förflytta utsläppen från europeiska företag till andra företag. För att 
en verklig minskning skall ske kan det därför bli nödvändigt att införa två standarder: en för 



PR\676597SV.doc 27/28 PE 392.119v01-00

SV

tungolja och en för lättolja. Huruvida detta är nödvändigt kan dock bara avgöras på grundval
av uppgifter om bränsleproducenternas faktiska utsläpp. Dessutom kommer den föreslagna 
minskningen på 1 % per år bli svår att genomdriva. Det vore lättare med en minskning på 2 %
på två år, vilket skulle medföra ungefär samma utsläppsminskning fram till 2020.

4. Hela kedjan
I kommissionens förslag anges från-källa-till-hjul-principen specifikt. Detta innebär att man 
tar hänsyn till utsläppen under hela kedjan. När det gäller fossila bränslen omfattar kedjan 
oljeutvinning, fackling, första bearbetning, transport, raffinering, distribution och utsläpp vid 
förbränning i motorn. För biobränslen gäller samma sak, men här är det troligare att tonvikten 
kommer att läggas vid produktionen (till exempel användningen av artificiella 
gödningsmedel) och ändrad markanvändning.

I bilagan listas dessa kriterier på så sätt att de blir tillämpliga på olja, gas, väte och 
biobränslen. Ett alternativ vore att beskriva en specifik metod för varje enskilt biobränsle, 
men på detta sätt är metoden garanterat teknikneutral och inget bränsle gynnas på något dolt 
sätt. Bränsleleverantören kan själv välja vilket alternativ som är bäst för honom.

5. Räckvidd
Kommissionen tar inte upp väte i sitt förslag. Det är dock viktigt att ge bränsleleverantörerna 
optimala valmöjligheter och inte enbart stödja användningen av biobränslen. Därför måste 
artikel 2 om direktivets räckvidd ändras.

En svår fråga handlar om elektricitet. Det vore naturligtvis bra om bilar kunde drivas med 
hållbart producerad elektricitet. Vissa biltillverkare förutspår att det kommer att bli vanligare 
med elektriska bilar vars batterier laddas upp i hemmet. I många fall är dagens 
bränsleleverantörer inte involverade i denna fråga. Det vore i princip önskvärt att inbegripa 
elektricitet i direktivets räckvidd, men bränsleleverantörerna tillhandahåller generellt sett inte 
elektricitet. Ett handelssystem skulle rätta till detta problem, men skulle göra direktivet 
invecklat igen.

6. Hållbarhetskriterier
Även om bränsleleverantörerna kan efterleva minskningsskyldigheterna på flera olika sätt 
skapar detta mål onekligen ett starkt incitament till att använda biobränslen. I detta 
sammanhang är det självklart att man uppnår föga genom att blanda bränslen med biobränslen 
som, utifrån ett från-källa-till-hjul-perspektiv, släpper ut till och med mer växthusgaser eller 
bara obetydligt mindre än annars. Det krävs därför ett kriterium med uttryckliga minimikrav 
på växthusgasprestanda. Bränsleleverantörerna har ingen anledning att använda biobränslen 
med dålig koldioxideffektivitet i sina blandningar.

En annan sak är hållbarhetskriterier. Det finns en berättigad oro över vilka effekter storskalig 
användning av biobränslen skulle få på den biologiska mångfalden, miljön och de sociala 
relationerna. Det är inte lätt att utforma kriterier som stämmer överens med 
Världshandelsorganisationens regler. Vissa europeiska länder har redan tagit ett första steg i 
detta hänseende. På grundval av Förenade kungarikets, Tysklands och Nederländernas 
ställningstaganden, eller åtminstone preliminära ställningstaganden, innehåller bilaga [VIb] 
en förteckning över kriterier rörande oron i fråga om biobränslen. När det gäller de sociala 
kriterierna går de framför allt ut på en skyldighet att övervaka de sociala konsekvenserna och 
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att erhålla lokalbefolkningens samtycke. I fråga om den biologiska mångfalden gäller 
farhågorna bland annat användningen av vatten och närheten till områden av ekologiskt 
intresse.

7. Förenlighet med annan lagstiftning: systemet för handel med utsläppsrätter samt
biobränslemål

Frågan om förenligheten med annan lagstiftning och andra initiativ är under omfattande 
diskussion. Europeiska rådet har gått med på ett bindande mål om 10-procentig
biobränsleblandning på två villkor. Dels måste biobränslet vara hållbart, dels måste den andra 
generationens teknik vara tillräckligt utvecklad. Självfallet får hållbarhetskriterierna i bilagan 
till detta direktiv inte vara oförenliga med det allmänna hållbarhetsvillkor som rådet ställt upp. 
Kommissionen håller för närvarande på att fastställa kriterier. På ett senare stadium kan det 
bli möjligt att i bilaga VIb nöja sig med en hänvisning till en fastställd lista över kriterier.

Det finns också en andra hållbarhetsaspekt som hänger samman med utsläppshandeln. 
Raffinaderier omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och måste rapportera sina 
utsläpp och köpa extra utsläppsrätter om de släpper ut mer än de har rätt till. Enligt vissa 
kommentatorer utgör detta en tillräcklig garanti för att raffinaderierna kommer att agera 
ansvarsfullt när det gäller koldioxidutsläpp, vilket betyder att raffinaderierna inte måste avge 
obligatoriska rapporter. Å andra sidan finns inställningen att systemet för handel med 
utsläppsrätter visserligen ger ett incitament till minskade koldioxidutsläpp men inte medför 
någon absolut skyldighet. Oljebolagen kan ju trots allt besluta sig för att köpa upp alla 
utsläppsrätter på den kommersiella marknaden. Både systemet för handel med utsläppsrätter 
och det direktiv som här behandlas innehåller incitament, men ingendera av dem medför 
något faktiskt krav på att raffinaderierna skall förbättra sin effektivitet. Systemet och 
direktivet måste således förstärka varandra, eller åtminstone inte stå i konflikt med varandra.

8. Slutsats
Föredragandens ändringsförslag syftar till att garantera största möjliga flexibilitet, jämlika 
villkor och ambitiösa men ansvarsfulla mål. Dessutom är det viktigt att direktivet är 
teknikneutralt på så sätt att det inte ger några extra incitament för ett visst bränsle eller en viss 
teknik. Sammanfattningsvis går ändringsförslagen ut på följande:

– Bilaga VIa: riktlinjer för mätmetoder, inbegripet möjligheten att använda 
standardvärden, en ”top-runner-metod” och, vid behov, olika standarder för lätt-
respektive tungolja.

– Bilaga VIb: hållbarhetskriterier: biologisk mångfald och sociala skyldigheter.
– Ökad räckvidd för direktivet: användningen av väte för att minska koldioxidutsläppen 

möjliggörs.
– Ökad flexibilitet: utsläppsminskningar på 2 % på två år till och med 2020 istället för 

1 % per år.
– Hållbarhetsgarantier i en ny artikel 7c.


