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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 20. januar 
2003, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 98/70/EF(4) er det fastsatt miljøspesifikasjoner 
for drivstoffer på markedet.

2) I traktatens artikkel 95 er det fastsatt at Kommisjonens 
forslag med sikte på det indre markeds opprettelse 
og virkemåte, blant annet på områdene helse og 
miljøvern, skal bygge på et høyt vernenivå, og at også 
Europaparlamentet og Rådet skal søke å nå dette målet.

3) Det er planlagt en revisjon av direktiv 98/70/EF med 
sikte på å oppfylle kravene i fellesskapsstandardene for 
luftkvalitet og tilknyttede målsettinger, samt innføre 
tilleggsspesifikasjoner som utfyller dem som allerede er 
fastsatt i vedlegg III og vedlegg IV til direktivet.

4) En reduksjon av svovelinnholdet i bensin og 
dieselolje anses som et egnet bidrag for å nå de nevnte 
målsettingene.

5) Skadevirkningene av svovelet i bensin og dieselolje på 
effektiviteten av teknikker for katalytisk etterbehandling 
av eksos er godt dokumentert for veigående kjøretøyer og 
i økende grad også for ikke-veigående mobile maskiner.

6) Veigående kjøretøyer bruker i økende grad innretninger 
for katalytisk etterbehandling for å overholde 
utslippsgrenseverdiene fastsatt i rådsdirektiv 70/220/EØF 
av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes  

 
 

(1) EFT C 213 E av 31.7.2001, s. 255.
(2) EFT C 36 av 8.2.2002, s. 115.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. november 2001 (EFT C 153 E av 

27.6.2002, s. 253). Rådets felles holdning av 15. april 2002 (EFT C 145 E 
av 18.6.2002, s. 71) og europaparlamentsbeslutning av 26. september 2002 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentsbeslutning av 30. januar 
2003 og rådsbeslutning av 6. februar 2003.

(4) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2000/71/EF (EFT L 287 av 14.11.2000, s. 46).

lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av 
utslipp fra motorvogner(5) og rådsdirektiv 88/77/EØF 
av 3. desember 1987 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk 
i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer 
med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende 
petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer(6). En reduksjon i 
svovelinnholdet i bensin og dieselolje vil derfor trolig ha 
en større virkning på eksosutslippene enn endringer i de 
andre drivstoffparametrene.

7) Innføring av drivstoffer med et høyeste tillatte svovelinnhold 
på 10 mg/kg vil forbedre drivstoffeffektiviteten som 
kan oppnås med ny kjøretøyteknologi og bør vurderes 
for ikke-veigående mobile maskiner, og burde føre til 
betydelig reduksjon av utslippene av konvensjonelle 
luftforurensende stoffer ved bruk i eksisterende kjøretøyer. 
Disse fordelene vil oppveie de økte utslippene av CO2 
ved produksjon av bensin og dieselolje med lavere 
svovelinnhold.

8) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette tiltak som 
sikrer innføringen og tilgjengeligheten av drivstoffer 
med et høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg. 
Skattemessige stimuleringstiltak har vist seg å være 
et effektivt middel til å fremme tidlig innføring av 
drivstoffer av høyere kvalitet i samsvar med nasjonale 
behov og prioriteringer, og til å korte ned overgangstiden 
dersom to forskjellige kvaliteter distribueres på markedet. 
Bruk av skattemessige tiltak på egnet nasjonalt plan eller 
fellesskapsplan bør fremmes og stimuleres.

9) Allmenn tilgang til drivstoffer med høyeste tillatte 
svovelinnhold på 10 mg/kg vil gi motorvognprodusentene 
en mulighet til å gjøre ytterligere betydelige framskritt 
når det gjelder å forbedre drivstoffeffektiviteten i nye 
kjøretøyer. Hvor stort bidrag drivstoffer med høyeste 
tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg vil kunne gi til å nå 
Fellesskapets mål om gjennomsnittlige CO2-utslipp på 
120 g/km for nye biler, vil bli vurdert i forbindelse med 
gjennomgåelsen av de nåværende miljøforpliktelsene 
med motorvognprodusentene i 2003.

(5) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/100/EF (EFT L 16 av 18.1.2002, s. 32).

(6) EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/27/EF (EFT L 107 av 18.4.2001, s. 10).

EUROPAPARLAmENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/17/EF

av 3. mars 2003

om endring av direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje(*)

2008/EØS/10/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 22.3.2003, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2005 av 4. februar 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 32 av 23.6.2005, s. 11.
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10) Det må sikres at tilstrekkelige mengder bensin og 
dieselolje med et høyeste tillatt svovelinnhold på 10 mg/
kg er tilgjengelige fra 1. januar 2005 på et tilstrekkelig 
balansert geografisk grunnlag til at det er fri omsetning 
av nye kjøretøyer som krever slike drivstoffer, samtidig 
som det sikres at reduksjonen av CO2-utslipp fra nye 
kjøretøyer oppveier de økte utslippene produksjonen av 
disse drivstoffene medfører.

11) Det bør legges til rette for full overgang til bensin og 
dieselolje med høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/
kg fra og med 1. januar 2009, slik at drivstoffindustrien 
får nok tid på seg til å foreta de nødvendige investeringer 
og tilpasse sine produksjonsplaner. I tillegg vil full 
innføring av bensin og dieselolje med høyeste tillatte 
svovelinnhold på 10 mg/kg fra og med 1. januar 2009 
redusere utslippene av konvensjonelle forurensende 
stoffer fra den eksisterende vognparken og dermed føre 
til bedre luftkvalitet, samtidig som det sikres at det ikke 
er noen generell økning i utslippene av klimagasser. I 
den forbindelse vil det være nødvendig å bekrefte denne 
datoen med hensyn til dieselolje senest 31. desember 
2005.

12) For å verne menneskers helse og/eller miljøet i 
bestemte tettbebyggelser eller i bestemte økologisk 
eller miljømessig følsomme områder med særlige 
forurensningsproblemer bør medlemsstatene, etter en 
framgangsmåte fastsatt i dette direktiv, ha tillatelse til å 
kreve at drivstoffer kan markedsføres bare dersom de for 
de mest problematiske forurensende stoffene oppfyller 
strengere miljøspesifikasjoner enn dem som er fastsatt 
i dette direktiv. Denne framgangsmåten er et unntak 
fra informasjonsprosedyren fastsatt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 
forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-
tjenester(1).

13) Utslipp fra motorer montert i ikke-veigående mobile 
maskiner og jordbruks- og skogbrukstraktorer må 
overholde grenseverdiene fastsatt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak 
mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra 
forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående 
mobile maskiner(2) og i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/25/EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av 
forurensende gasser og partikler fra motorer til framdrift 
av jordbruks- og skogbrukstraktorer(3). Muligheten for 
å kunne overholde disse utslippsgrenseverdiene vil i 
økende grad avhenge av kvaliteten på de gassoljene disse 
motorene bruker, og det er derfor viktig å ta med en 
definisjon av slike drivstoffer i direktiv 98/70/EF.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

(2) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/63/EF (EFT L 227 av 23.8.2001, s. 41).

(3) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.

14) Det bør innføres et ensartet system for overvåking 
av drivstoffkvaliteten eller nasjonale systemer som 
sikrer resultater med tilsvarende pålitelighet, samt 
rapporteringssystemer som gjør det mulig å vurdere om 
de pålagte miljøspesifikasjonene for drivstoffkvalitet 
overholdes.

15) Det bør fastsettes en framgangsmåte for ajourføring 
av målemetodene som brukes for å sikre at de fastsatte 
spesifikasjonene for drivstoffkvalitet overholdes.

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
direktiv 98/70/EF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4).

17) Det bør foretas en gjennomgåelse av bestemmelsene i 
direktiv 98/70/EF i lys av Fellesskapets nye regelverk 
for luftkvalitet og miljømålene knyttet til dette, som 
behovet for å fremme alternative drivstoffer, herunder 
biodrivstoffer, utviklingen av ny forurensningsreduserende 
teknologi og den virkningen metalliske tilsetningsstoffer 
og andre relevante spørsmål har på dens ytelser, og 
å bekrefte eller avkrefte datoen for full overgang til 
dieseloljer med høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/
kg for å sikre at det ikke blir en generell økning i 
utslippene av klimagasser.

18) Det bør foretas en fullstendig undersøkelse av alternative 
drivstoffer, herunder biodrivstoffer, og behovet for et eget 
regelverk bør drøftes.

19) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelsene i direktiv 98/70/EF, og 
sørge for at de blir gjennomført.

20) Direktiv 98/70/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 98/70/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 skal lyde:

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

1. «bensin», alle flyktige mineraloljer som er beregnet på 
å drive forbrenningsmotorer med elektrisk tenning til 
framdrift av kjøretøyer, og som omfattes av KN-kode 
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 og 
2710 11 59(*),

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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2. «dieselolje», gassoljer som omfattes av KN-kode 
2710 19 41(*) og brukes til framdrift av kjøretøyene 
nevnt i direktiv 70/220/EØF og direktiv 88/77/EØF,

3. «gassoljer beregnet på bruk i ikke-veigående mobile 
maskiner og jordbruks- og skogbrukstraktorer», alle 
flytende petroleumsderivater som omfattes av KN-kode 
2710 19 41 og 2710 19 45(*) og er beregnet på bruk 
i motorene nevnt i direktiv 97/68/EF(**) og 2000/25/
EF(***),

4. «mest fjerntliggende regioner», Frankrike med hensyn 
til de franske oversjøiske departementer, Portugal med 
hensyn til Azorene og Madeira, og Spania med hensyn 
til Kanariøyene.

 For medlemsstater med arktiske forhold eller vanskelige 
vinterforhold kan det høyeste destillasjonspunktet på 
65 % ved 250 °C for dieselolje og gassolje erstattes 
med et høyeste destillasjonspunkt på 10 % (vol/vol) 
ved 180 °C.

 _________________
(*) Nummereringen av disse KN-kodene er 

fastsatt i den felles tolltariff, som endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2031/2001 (EFT  
L 279 av 23.10.2001, s. 1).

(**)  EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet endret 
ved kommisjonsdirektiv 2001/63/EF (EFT L 227 
av 23.8.2001, s. 41).

(***)   EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.»

2. I artikkel 3 nr. 2 skal ny bokstav d) og e) lyde:

«d) Med forbehold for bestemmelsene i bokstav c) skal 
medlemsstatene treffe alle tiltak som er nødvendige for å 
sikre at blyfri bensin med høyeste tillatte svovelinnhold 
på 10 mg/kg innen rimelig tid, og senest 1. januar 2005, 
markedsføres på deres territorium. Medlemsstatene 
skal sikre at slik blyfri bensin er tilgjengelig på et 
tilstrekkelig balansert geografisk grunnlag og i alle 
andre henseender oppfyller spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg III.

  For de mest fjerntliggende regionene kan medlems-
statene likevel vedta særskilte bestemmelser om 
innføring av bensin med høyeste tillatte svovelinnhold 
på 10 mg/kg. Medlemsstater som benytter seg av 
denne bestemmelsen, skal underrette Kommisjonen om 
dette. Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for å 
anbefale hva som i henhold til denne bokstav utgjør 
tilgjengelighet på et tilstrekkelig balansert geografisk 
grunnlag.

e)  Medlemsstatene skal påse at blyfri bensin senest  
1. januar 2009 kan markedsføres på deres territorium 
bare dersom den oppfyller miljøspesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg III, bortsett fra når det gjelder 
svovelinnholdet, som skal være på høyst 10 mg/kg.»

3. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 1 skal ny bokstav d) og e) lyde:

«d) Med forbehold for bestemmelsene i bokstav 
c) skal medlemsstatene treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at dieselolje med høyeste 
tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg innen rimelig 
tid, og senest 1. januar 2005, markedsføres på 
deres territorium. Medlemsstatene skal påse at 
slik dieselolje er tilgjengelig på et tilstrekkelig 
balansert geografisk grunnlag og i alle andre 
henseender oppfyller spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg IV.

 For de mest fjerntliggende regionene kan 
medlemsstatene likevel vedta særskilte 
bestemmelser om innføring av dieselolje med 
høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/
kg.  Medlemsstater som benytter seg av denne 
bestemmelsen, skal underrette Kommisjonen om 
dette.

e) Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 9 
nr. 1 bokstav a) skal medlemsstatene påse at 
dieselolje senest 1. januar 2009 kan markedsføres 
på deres territorium bare dersom den oppfyller 
miljøspesifikasjonene fastsatt i vedlegg IV, bortsett 
fra når det gjelder svovelinnholdet, som skal være 
på høyst 10 mg/kg.»

b)  Nytt nr. 5 skal lyde:

 «5.  Medlemsstatene skal påse at gassoljer beregnet 
på bruk i ikke-veigående mobile maskiner og 
jordbruks- og skogbrukstraktorer som markedsføres 
på deres territorium, inneholder mindre enn 2 000 mg/
kg svovel. Senest 1. januar 2008 skal det høyeste 
tillatte svovelinnholdet i gassoljer beregnet på bruk 
i ikke-veigående mobile maskiner og jordbruks- 
og skogbrukstraktorer være på 1 000 mg/kg. 
Medlemsstatene kan imidlertid fastsette en lavere 
grenseverdi eller samme svovelinnhold som det som er 
fastsatt for dieselolje i dette direktiv.»

4. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 1 skal lyde:

 «1.  Som unntak fra artikkel 3, 4, og 5 og i samsvar 
med traktatens artikkel 95 nr. 10 kan en medlemsstat 
kreve at drivstoffer i særlige områder på dens 
territorium kan markedsføres bare dersom de oppfyller 
strengere miljøspesifikasjoner enn dem som er fastsatt 
i dette direktiv for hele eller deler av vognparken, 
med sikte på å verne befolkningens helse i en bestemt 
tettbebyggelse eller miljøet i et bestemt økologisk 
eller miljømessig følsomt område i den aktuelle 
medlemsstaten, dersom forurensning av luften eller 
grunnvannet utgjør eller med rimelighet kan ventes 
å utgjøre et alvorlig og tilbakevendende problem for 
menneskers helse eller miljøet.»
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b) Nr. 3 skal lyde:

 «3.  Den aktuelle medlemsstaten skal oversende 
Kommisjonen relevante miljødata for den berørte 
tettbebyggelsen eller det berørte området samt data 
om den virkning de foreslåtte tiltakene ventes å få på 
miljøet.»

c)  Nr. 7 og 8 oppheves.

5. Artikkel 8 skal lyde:

 «Artikkel 8

 Overvåking av overholdelse og rapportering

 1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av analysemetodene 
i europeisk standard EN 228:1999 og EN 590:1999 
overvåke at kravene i artikkel 3 og 4 overholdes for 
henholdsvis bensin og dieselolje.

 2. Medlemsstatene skal opprette et system for 
overvåking av drivstoffkvalitet i samsvar med kravene i 
de relevante europeiske standardene. Bruk av et alternativt 
kvalitetsovervåkingssystem kan tillates forutsatt at et slikt 
system sikrer resultater med tilsvarende pålitelighet.

 3.  Medlemsstatene skal senest 30. juni hvert år framlegge 
en rapport med nasjonale data om drivstoffkvalitet 
for foregående kalenderår. Den første rapporten skal 
framlegges senest 30. juni 2002. Fra 1. januar 2004 skal 
formatet for denne rapporten være i samsvar med formatet 
beskrevet i den relevante europeiske standarden. I tillegg 
skal medlemsstatene innrapportere den samlede mengden 
bensin og dieselolje som er markedsført på deres territorium 
samt mengden av markedsført blyfri bensin og dieselolje 
med høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg. Videre 
skal medlemsstatene årlig rapportere om tilgjengeligheten, 
på et tilfredsstillende balansert geografisk grunnlag, av 
bensin og dieselolje med høyeste tillatte svovelinnhold på 
10 mg/kg som markedsføres på deres territorium.

 4.  Kommisjonen skal sikre at opplysningene framlagt 
i samsvar med nr. 3 umiddelbart gjøres tilgjengelige med 
egnede midler. Kommisjonen skal hvert år, og første 
gang innen 31. desember 2003, offentliggjøre en rapport 
om den eksisterende drivstoffkvaliteten i de forskjellige 
medlemsstatene og om den geografiske dekningen av 
drivstoffer med høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg, 
med sikte på å gi en samlet oversikt over opplysninger om 
drivstoffkvaliteten i de forskjellige medlemsstatene.»

6. Artikkel 9 skal lyde:

 «Artikkel 9

 Ny gjennomgåelse

 1. Kommisjonen skal senest 31. desember 2005 
gjennomgå på ny drivstoffspesifikasjonene i vedlegg III 
og IV, bortsett fra svovelinnhold, og eventuelt foreslå 
endringer i tråd med nåværende og kommende krav i 

Fellesskapets regelverk om utslipp fra kjøretøyer og 
luftkvalitet, og tilknyttede mål. Kommisjonen skal særlig 
vurdere

a) behovet for endringer når det gjelder sluttdatoen 
for full innføring av dieselolje med høyeste tillatte 
svovelinnhold på 10 mg/kg for å sikre at det ikke 
blir noen generell økning i utslippene av klimagasser. 
Denne analysen skal ta hensyn til utviklingen innenfor 
raffineringsteknologi, forventede forbedringer av 
kjøretøyenes drivstofføkonomi samt i hvilket tempo 
ny drivstoffeffektiv teknologi innføres i vognparken,

b) konsekvensene av det nye fellesskapsregelverket om 
fastsettelse av luftkvalitetsstandarder for stoffer som 
polysykliske aromatiske hydrokarboner,

c) resultatet av den nye gjennomgåelsen beskrevet i 
artikkel 10 i rådsdirektiv 1999/30/EF av 22. april 1999 
om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og 
nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft(*),

d) resultatet av den nye gjennomgåelsen av forskjellige 
forpliktelser fra de japanske(**), de koreanske(***) 
og de europeiske(****) bilprodusentene om reduksjon 
av drivstofforbruket og karbondioksidutslippet i nye 
personbiler i lys av endringene i drivstoffkvalitet som 
innføres ved dette direktiv, og framskrittene i arbeidet 
med å nå fellesskapsmålet om et CO2-utslipp på 120 g/
km for gjennomsnittskjøretøyet,

e) resultatet av den nye gjennomgåelsen i henhold 
til artikkel 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/96/EF av 13. desember 1999 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp 
av forurensende gasser og partikler fra motorer med 
kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av 
forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning 
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til 
bruk i kjøretøyer, og om endring av rådsdirektiv 88/77/
EØF(*****) og bekreftelsen av den obligatoriske 
standarden for NOx-utslipp fra motorer i tunge 
kjøretøyer,

f) effektiviteten i ny forurensningsreduserende teknologi 
og den virkningen metalliske tilsetningsstoffer og andre 
relevante spørsmål har på dens ytelser samt utvikling 
som påvirker de internasjonale drivstoffmarkedene,

g) behovet for å stimulere innføringen av alternative 
drivstoffer, herunder biodrivstoffer, samt behovet 
for å foreta endringer i andre parametrer i 
drivstoffspesifikasjonene, både for konvensjonelle og 
alternative drivstoffer, for eksempel en endring i 
grenseverdiene for flyktighet for bensin fastsatt i dette 
direktiv med sikte på anvendelse på blandinger av 
bioetanol og bensin, og eventuelle senere nødvendige 
endringer i EN 228:1999.
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 2.  Når Kommisjonen vurderer sine forslag til 
neste etappe for utslippsstandarder for motorer med 
kompresjonstenning for ikke-veigående kjøretøyer, skal 
den parallelt med dette fastsette kravene til drivstoffkvalitet. 
Samtidig skal Kommisjonen ta hensyn til omfanget 
av utslippene fra denne sektoren samt de miljø- og 
helsemessige fordelene, konsekvensene i medlemsstatene 
for drivstoffdistribusjonen, og kostnadene og fordelene 
ved et lavere svovelinnhold enn det som nå kreves for 
motorer i ikke-veigående maskiner, og skal deretter tilpasse 
de egnede drivstoffkvalitetskravene til ikke-veigående 
maskiner til kravene for den veigående sektor innen 
en bestemt dato, som for øyeblikket er satt til 1. januar 
2009, og som Kommisjonen skal bekrefte eller endre i sin 
gjennomgåelse i 2005.

 3.  I tillegg til bestemmelsene i nr. 1 kan Kommisjonen 
blant annet framlegge

forslag som tar hensyn til den særlige situasjonen – 
for selskapers vognparker og behovet for å foreslå 
spesifikasjonsnivåer for de spesielle drivstoffer som 
de bruker,

forslag som fastsetter spesifikasjonsnivåer for flytende – 
petroleumsgass, naturgass og biodrivstoff.

_____________
(*) EFT L 163 av 29.6.1999, s. 41. Direktivet endret 

ved kommisjonsvedtak 2001/744/EF (EFT L 278 av 
23.10.2001, s. 35).

(**) EFT L 100 av 20.4.2000, s. 57.
(***)   EFT L 100 av 20.4.2000, s. 55.
(****)  EFT L 40 av 13.2.1999, s. 49.
(*****)  EFT L 44 av 16.2.2000, s. 1.»

7. Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjoner som skal 
gjelde ved overtredelse av nasjonale bestemmelser 
vedtatt i henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.»

8. I artikkel 10 skal nr. 1 lyde:

 «1.  Målemetodene som skal anvendes for parametrene 
angitt i vedlegg I og III, skal være analysemetodene fastsatt 
i europeisk standard EN 228:1999. Målemetodene som 
skal anvendes for parametrene angitt i vedlegg II og IV, 
skal være analysemetodene fastsatt i europeisk standard 
EN 590:1999.  Medlemsstatene kan eventuelt anvende 
analysemetodene fastsatt i erstatningsstandardene EN 
228:1999 eller EN 590:1999 dersom det kan godtgjøres 

at disse gir minst samme nøyaktighet og minst samme 
presisjonsnivå som de målemetodene de erstatter. 
Dersom det skulle bli nødvendig å tilpasse den tillatte 
analysemetoden til den tekniske utvikling, kan endringer 
vedtas av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 11 nr. 2.»

9. Artikkel 11 skal lyde:

 «Artikkel 11

 Komitéframgangsmåte

 1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i 
samsvar med artikkel 12 i direktiv 96/62/EF(*).

 2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 
og 7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(**) 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til beslutningens 
artikkel 8.

 Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.

 3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
_______________
(*) EFT L 296 av 21.11.1996, s. 55.
(**) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

10. Vedlegg I-IV skal erstattes med teksten i vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Medlemsstatene skal anvende disse tiltakene fra 1. januar 
2004.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A.-A. TSOCHATZOPOULOS

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

mILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ mARKEDET SOm ER BEREGNET PÅ BRUK I 
KJØRETØyER UTSTyRT mED mOTOR mED ELEKTRISK TENNING

Type: Bensin

Parameter(1) Enhet
Grenseverdier(2)

Nedre Øvre

RON-oktantall 95(3) —

MON-oktantall 85 —

Damptrykk, sommer(4) kPa — 60,0(5)

Destillasjon:

—  fordampet ved 100 °C % v/v 46,0 —

—  fordampet ved 150 °C % v/v 75,0 —

Hydrokarbonanalyse:

—  alkener % v/v — 18,0(6)

—  aromater % v/v — 42,0

—  benzen % v/v — 1,0

Oksygeninnhold % m/m — 2,7

Oksygenater:

—  metanol, stabilisatorer skal tilsettes % v/v — 3

—  etanol, stabilisatorer kan være nødvendig % v/v — 5

—  2-propanol % v/v — 10

—  tertiærbutanol % v/v — 7

—  isobutanol % v/v — 10

—  etere som inneholder 5 karbonatomer eller mer per 
molekyl

% v/v — 15

—  andre oksygenater(7) % v/v — 10

Svovelinnhold mg/kg — 150

Blyinnhold g/l — 0,005

(1) Prøvingsmetodene skal være de som er angitt i EN 228:1999. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden angitt i 
erstatningsstandarden EN 228:1999 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 
som den analysemetoden den erstatter.

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleum 
products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved fastsettelsen av en 
minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra enkeltmålinger skal 
tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i ISO 4259 (utgitt i 1995).

(3) Blyfri regulær bensin kan markedsføres med et minste MON-oktantall på 81 og et minste RON-oktantall på 91.
(4) Sommerperioden skal begynne senest 1. mai og slutte tidligst 30. september. For medlemsstater med arktiske forhold eller 

vanskelige vinterforhold skal sommerperioden begynne senest 1. juni og slutte tidligst 31. august.
(5) For medlemsstater med arktiske forhold eller vanskelige vinterforhold skal damptrykket ikke overstige 70 kPa i sommerperioden.
(6) Blyfri regulær bensin kan markedsføres med et høyeste tillatte alkeninnhold på 21 % v/v.
(7) Andre enverdige alkoholer og etere med et sluttkokepunkt som ikke overstiger det som er angitt i EN 228:1999.
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VEDLEGG II

mILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ mARKEDET SOm ER BEREGNET PÅ BRUK I 
KJØRETØyER UTSTyRT mED mOTOR mED KOmPRESJONSTENNING

Type: Dieselolje

Parameter(1) Enhet
Grenseverdier(2)

Nedre Øvre

Cetantall 51,0 —

Densitet ved 15 °C kg/m3 — 845

Destillasjon:

—  95 % (v/v) gjenvunnet ved °C — 360

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m — 11

Svovelinnhold mg/kg — 350

(1) Prøvingsmetodene skal være de som er angitt i EN 590:1999. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden angitt i 
erstatningsstandarden EN 590:1999 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 
som den analysemetoden den erstatter.

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleum 
products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved fastsettelsen av en 
minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra enkeltmålinger skal 
tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i ISO 4259 (utgitt i 1995).
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VEDLEGG III

mILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ mARKEDET SOm ER BEREGNET PÅ BRUK I 
KJØRETØyER UTSTyRT mED mOTOR mED ELEKTRISK TENNING

Type: Bensin

Parameter(1) Enhet
Grenseverdier(2)

Nedre Øvre

RON-oktantall 95(3) —

MON-oktantall 85 —

Damptrykk, sommerperioden(4) kPa — 60,0(5)

Destillasjon:

—  fordampet ved 100 °C % v/v 46,0 —

—  fordampet ved 150 °C % v/v 75,0 —

Hydrokarbonanalyse:

—  alkener % v/v — 18,0

—  aromater % v/v — 35,0

—  benzen % v/v — 1,0

Oksygeninnhold % m/m — 2,7

Oksygenater:

—  metanol, stabilisatorer skal tilsettes % v/v — 3

—  etanol, stabilisatorer kan være nødvendig % v/v — 5

—  2-propanol % v/v — 10

—  tertiærbutanol % v/v — 7

—  isobutanol % v/v — 10

—  etere som inneholder 5 karbonatomer eller mer per 
molekyl

% v/v — 15

andre oksygenater(6) % v/v — 10

Svovelinnhold mg/kg — 50

mg/kg — 10(7)

Blyinnhold g/l — 0,005

(1) Prøvingsmetodene skal være de som er angitt i EN 228:1999. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden angitt i 
erstatningsstandarden EN 228:1999 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 
som den analysemetoden den erstatter.

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleum 
products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved fastsettelsen av en 
minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra enkeltmålinger skal 
tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i ISO 4259 (utgitt i 1995).

(3) Medlemsstatene kan vedta å fortsette å tillate markedsføring av blyfri regulær bensin med et minste MON-oktantall på 81 og et 
minste RON-oktantall på 91.

(4) Sommerperioden skal begynne senest 1. mai og slutte tidligst 30. september. For medlemsstater med arktiske forhold eller 
vanskelige vinterforhold skal sommerperioden begynne senest 1. juni og slutte tidligst 31. august.

(5) For medlemsstater med arktiske forhold eller vanskelige vinterforhold skal damptrykket ikke overstige 70 kPa i sommerperioden.
(6) Andre enverdige alkoholer og etere med et sluttkokepunkt som ikke overstiger det som er angitt i EN 228:1999.
(7) I samsvar med artikkel 3 nr. 2 må blyfri bensin med et høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg markedsføres og være tilgjengelig 

på et tilfredsstillende balansert geografisk grunnlag innenfor en medlemsstats territorium innen 1. januar 2005. Innen 1. januar 2009 
må all blyfri bensin som markedsføres på en medlemsstats territorium ha et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg.
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VEDLEGG IV

mILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ mARKEDET SOm ER BEREGNET PÅ BRUK I 
KJØRETØyER UTSTyRT mED mOTOR mED KOmPRESJONSTENNING

Type: Dieselolje

Parameter(1) Enhet
Grenseverdier(2)

Nedre Øvre

Cetantall 51,0 —

Densitet ved 15 °C kg/m3 — 845

Destillasjon:

—  95 % (v/v) gjenvunnet ved °C — 360

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m — 11

Svovelinnhold mg/kg — 50

mg/kg — 10(3)

(1) Prøvingsmetodene skal være de som er angitt i EN 590:1999. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden angitt i 
erstatningsstandarden EN 590:1999 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 
som den analysemetoden den erstatter.

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleum 
products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved fastsettelsen av en 
minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra enkeltmålinger skal 
tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i ISO 4259 (utgitt i 1995).

(3) I samsvar med artikkel 4 nr. 1 må blyfri bensin med et høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg innen 1. januar 2005 markedsføres 
og være tilgjengelig på et tilfredsstillende geografisk grunnlag innenfor en medlemsstats territorium. I tillegg, og med forbehold 
for gjennomgåelsen omhandlet i artikkel 9 nr. 1, skal innen 1. januar 2009 all dieselolje som markedsføres på en medlemsstats 
territorium, ha et høyeste svovelinnhold på 10 mg/kg.»


