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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά

την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 213 Ε της 31.7.2001, σ. 255.
2 ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 115.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                  (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της                (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 98/70/ΕΚ1, θεσπίζει τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα καύσιµα του

εµπορίου.

(2) Το άρθρο 95 της Συνθήκης προβλέπει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την

εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που αφορούν, µεταξύ άλλων, την

υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, λαµβάνουν ως βάση ένα υψηλό επίπεδο

προστασίας και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επιδιώκουν επίσης την

επίτευξη αυτού του στόχου.

(3) Προβλέπεται αναθεώρηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ προκειµένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις

των κοινοτικών προτύπων για την ποιότητα του αέρα και οι σχετικοί στόχοι και προκειµένου

να ενσωµατωθούν πρόσθετες προδιαγραφές για τη συµπλήρωση των υποχρεωτικών εκείνων

προδιαγραφών που έχουν ήδη θεσπισθεί στα Παραρτήµατα III και IV της οδηγίας.

(4) Η µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ σε θείο έχει αναγνωριστεί

ως µέσο συµβολής στην επίτευξη των στόχων αυτών.

(5) Είναι απολύτως διαπιστωµένο το δυσµενές αποτέλεσµα που επιφέρει το θείο που

εµπεριέχεται στα καύσιµα βενζίνης και ντίζελ, στην αποτελεσµατικότητα των τεχνολογιών

καταλυτικής µετεπεξεργασίας των καυσαερίων στα οδικά οχήµατα και όλο και περισσότερο

στα κινητά µη οδικά µηχανήµατα.

                                                
1 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/71/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 287 της 14.11.2000, σ. 46).
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(6) Τα οδικά οχήµατα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από καταλυτικές διατάξεις
µετεπεξεργασίας για την επίτευξη των οριακών εκποµπών που καθορίζονται στην οδηγία
70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα
από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα1 και την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 3ης ∆εκεµβρίου 1987, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά
µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων
από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και
κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούντα σε οχήµατα2. Κατά
συνέπεια, η µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ σε θείο είναι
πιθανόν να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις εκποµπές καυσαερίων απ' ό,τι τυχόν αλλαγές σε
άλλες παραµέτρους των καυσίµων.

(7) Η εισαγωγή καυσίµων µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg θα επιτρέψει βελτιώσεις
όσον αφορά την αποδοτικότητα από πλευράς καυσίµου, µέσω νέων και αναδυόµενων
τεχνολογιών οχηµάτων και θα πρέπει να εξεταστεί όσον αφορά τα µη οδικά κινητά
µηχανήµατα και θα πρέπει να οδηγήσει σε σηµαντικές µειώσεις στις εκποµπές συµβατικών
ατµοσφαιρικών ρύπων όταν χρησιµοποιούνται σε υπάρχοντα οχήµατα. Τα οφέλη αυτά θα
αντισταθµίσουν τις αυξηµένες εκποµπές CO2 που σχετίζονται µε την παραγωγή καυσίµων
βενζίνης και ντίζελ χαµηλότερης περιεκτικότητας σε θείο.

(8) Συνεπώς, είναι σκόπιµο να ληφθούν µέτρα διασφάλισης της εισαγωγής στην αγορά και

διαθεσιµότητας καυσίµων µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Για τον σκοπό αυτό,

έχει αποδειχθεί ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι αποτελεσµατικά στην προαγωγή της

εσπευσµένης εισαγωγής καυσίµων καλύτερης ποιότητας σύµφωνα µε τις εθνικές ανάγκες και

προτεραιότητες και στη συντόµευση της µεταβατικής περιόδου κατά την οποία θα διατίθενται

στην αγορά και οι δύο ποιότητες.

                                                
1 ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 16 της 18.1.2002,
σ. 32).

2 ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2001/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001, σ. 10).
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(9) Η ευρεία διαθεσιµότητα καυσίµων µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg θα

αποτελέσει βάση για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων ώστε να σηµειώσουν σηµαντική

πρόσθετη πρόοδο προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας των νέων οχηµάτων ως προς τα

καύσιµα. Η εν δυνάµει συνεισφορά των καυσίµων µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο

10 mg/kg που θα προωθήσουν την επίτευξη του κοινοτικού στόχου των 120 g/km για τις

µέσες εκποµπές CO2 του νέου στόλου αυτοκινήτων θα εκτιµηθεί όταν το 2003 αναθεωρηθούν

οι τρέχουσες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις µε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

(10) Από την 1η Ιανουαρίου 2005, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η σε επαρκείς ποσότητες

διάθεση καυσίµων βενζίνης και ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg σε

κατάλληλη γεωγραφική βάση για να καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία νέων

οχηµάτων που χρησιµοποιούν αυτά τα καύσιµα, διασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα ότι οι

µειώσεις CO2 από τα νέα οχήµατα θα υπερσκελίζουν τις πρόσθετες εκείνες εκποµπές που

συνδέονται µε την παραγωγή των καυσίµων αυτών.

(11) Η ολοκληρωτική εισαγωγή των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε

θείο 10 mg/kg θα πρέπει να προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009, ώστε να δοθεί ικανός

χρόνος στη βιοµηχανία παραγωγής καυσίµων να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις για την

προσαρµογή του παραγωγικού της σχεδιασµού. Επιπλέον, η πλήρης εισαγωγή των καυσίµων

βενζίνης και ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg από την 1η Ιανουαρίου

2009, θα µειώσει τις εκποµπές συµβατικών ρύπων από τον υφιστάµενο στόλο οχηµάτων

οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι δεν θα

υπάρξει συνολική αύξηση στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα

χρειασθεί η επιβεβαίωση της ηµεροµηνίας αυτής για το καύσιµο ντίζελ το αργότερο στις 31

∆εκεµβρίου 2005.
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(12) Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και/ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριµένες αστικές
περιοχές ή σε συγκεκριµένες οικολογικά ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές µε ειδικά
προβλήµατα ρύπανσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που θεσπίζεται στην παρούσα οδηγία, να απαιτούν ότι τα καύσιµα µπορούν να
διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον συµµορφώνονται µε αυστηρότερες περιβαλλοντικές
προδιαγραφές, όσον αφορά τους συγκεκριµένους ρύπους, από εκείνες που θεσπίζει η
παρούσα οδηγία. Αυτή η διαδικασία συνιστά παρέκκλιση από τη διαδικασία πληροφόρησης
που ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών1.

13) Οι εκποµπές από κινητήρες τοποθετηµένους σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα και γεωργικούς
και δασικούς ελκυστήρες πρέπει να συµµορφώνονται µε τα όρια που καθορίζονται στην
οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
1997, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα
κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχοµένων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα2 και την οδηγία
2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000,
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών ρυπογόνων αερίων και
σωµατιδίων από κινητήρες προοριζόµενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών
ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου 3. Η
επίτευξη των ορίων εκποµπών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ποιότητα των
πετρελαίων εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιούνται από τους κινητήρες αυτούς και είναι
σηµαντικό να συµπεριληφθεί ορισµός για τα καύσιµα αυτά στην οδηγία 98/70/ΕΚ.

(14) Είναι σκόπιµη η πρόβλεψη ενός ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης της ποιότητας των
καυσίµων ή εθνικών συστηµάτων που εξασφαλίζουν εξίσου αξιόπιστα αποτελέσµατα καθώς
και συστηµάτων υποβολής εκθέσεων, προκειµένου να εκτιµάται η συµµόρφωση µε τις
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ποιότητας καυσίµων.

                                                
1 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ

L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
2 ΕΕ L 59 της 27.2.1998 σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 227 της 23.8.2001. σ. 41).
3 ΕΕ L 173 της 12.7.2000, σ. 1.
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(15) Θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την ενηµέρωση των µεθόδων µέτρησης που

χρησιµοποιούνται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις υποχρεωτικές προδιαγραφές

ποιότητας των καυσίµων.

(16) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή1.

(17) Θα πρέπει να προβλεφθεί ανασκόπηση των διατάξεων της οδηγίας 98/70/ΕΚ, προκειµένου να

ληφθεί υπόψη η νέα κοινοτική νοµοθεσία για την ποιότητα του αέρα και οι σχετικοί

περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως η ανάγκη ενθάρρυνσης των εναλλακτικών καυσίµων, στα

οποία περιλαµβάνονται και τα βιοκαύσιµα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών µείωσης της

ρύπανσης και οι επιπτώσεις των µεταλλικών προσθέτων και άλλων σχετικών θεµάτων στις

επιδόσεις τους και να επιβεβαιωθεί, ή άλλως πως, η ηµεροµηνία πλήρους εισαγωγής των

καυσίµων ντίζελ µε ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, προκειµένου να εξασφαλισθεί

ότι δεν θα υπάρξει γενική αύξηση στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.

(18) Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί πλήρης ανασκόπηση των εναλλακτικών καυσίµων,

συµπεριλαµβανοµένων των βιοκαυσίµων, µε παράλληλη εξέταση της αναγκαιότητας ειδικής

νοµοθεσίας.

(19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις

παραβίασης των διατάξεων της οδηγίας 98/70/ΕΚ και να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους.

(20) Η οδηγία 98/70/ΕΚ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1. «Bενζίνη», οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές προοριζόµενο για τη λειτουργία

κινητήρων εσωτερικής καύσης, µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη για την προώθηση των

οχηµάτων, το οποίο εµπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49,

2710 11 51 και 2710 11 59(*).

2. «Ντίζελ», πετρέλαια εσωτερικής καύσης που εµπίπτουν στον κωδικό

ΣΟ 2710 19 41(*) και χρησιµοποιούνται για αυτοπροωθούµενα οχήµατα, όπως

αναφέρονται στις οδηγίες 70/220/ΕΟΚ και 88/77/ΕΟΚ.

3. «Πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά µη οδικά

µηχανήµατα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες», οποιοδήποτε υγρό

προερχόµενο από το πετρέλαιο που εµπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 41 µέχρι

2710 19 45 (*) και προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόµενους στις οδηγίες

97/68/ΕΚ (**) και 2000/25/ΕΚ (***).

4. «Εξόχως απόκεντρες περιοχές», τη Γαλλία σε σχέση µε τα γαλλικά υπερπόντια

διαµερίσµατα, την Πορτογαλία σε σχέση µε τις Αζόρες και τη Μαδέρα και την Ισπανία

σε σχέση µε τις Καναρίους Νήσους.
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Για τα κράτη µέλη µε αρκτικό κλίµα ή πολύ δυσχερείς χειµερινές συνθήκες, το µέγιστο

σηµείο απόσταξης του 65% σε θερµοκρασία 250°C για καύσιµα ντίζελ και πετρέλαια

εσωτερικής καύσης µπορεί να αντικαθίσταται από µέγιστο σηµείο απόσταξης 10%

(όγκου/όγκο) στους 180°C.

--------------------------------
(*) Η αρίθµηση των εν λόγω κωδικών ΣΟ, όπως αναφέρεται στο Κ∆ που τροποποιήθηκε από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 279, 23.10.2001, σ. 1)
(**) ΕΕ L 59, 27.2.1998, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 227, 23.8.2001, σ. 41).
(***) ΕΕ L 173, 12.7.2000, σ. 1. »

2) Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«(δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (γ), τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα

αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε εύθετο χρόνο και όχι αργότερα από την

1η Ιανουαρίου 2005, θα διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, αµόλυβδη βενζίνη

µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η εν

λόγω αµόλυβδη βενζίνη είναι διαθέσιµη σε κατάλληλη γεωγραφική βάση και πληροί,

από κάθε άλλη άποψη, τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικά, για τις εξόχως απόκεντρες

περιοχές, τη διάθεση βενζίνης µε περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg κατ� ανώτατο όριο.

Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της παρούσας διάταξης ενηµερώνουν την Επιτροπή

σχετικά.

(ε) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η

αµόλυβδη βενζίνη µπορεί να διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, µόνον εάν

πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτηµα III, εκτός

της περιεκτικότητας σε θείο, η οποία πρέπει να είναι 10 mg/kg κατ� ανώτατο όριο.»
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3) Στο άρθρο 4:

(α) Στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«(δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (γ), τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα

τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε εύθετο χρόνο και όχι αργότερα

από την 1η Ιανουαρίου 2005, θα διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους,

καύσιµο ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Τα κράτη µέλη

διασφαλίζουν ότι το εν λόγω καύσιµο ντίζελ είναι διαθέσιµο σε κατάλληλη

γεωγραφική βάση και πληροί, από κάθε άλλη άποψη, τις προδιαγραφές του

Παραρτήµατος IV.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικά, για τις εξόχως

απόκεντρες περιοχές, τη διάθεση καυσίµου ντίζελ µε περιεκτικότητα σε θείο

10 mg/kg κατ� ανώτατο όριο. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της παρούσας

διάταξης ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

(ε) Όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, µε την

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, παράγραφος 1, σηµείο (α), ότι το

καύσιµο ντίζελ µπορεί να διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, µόνον

εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτηµα

IV, εκτός της περιεκτικότητας σε θείο, η οποία πρέπει να είναι 10 mg/kg

κατ� ανώτατο όριο.»
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(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης που

διατίθενται στην αγορά, στην επικράτειά τους, και προορίζονται για χρήση σε

κινητά µη οδικά µηχανήµατα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες,

περιέχουν θείο λιγότερο από 2000 mg/kg. Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου

2008, η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε θείο των πετρελαίων

εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά µη οδικά

µηχανήµατα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, πρέπει να είναι 1000

mg/kg. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν ένα χαµηλότερο όριο ή την

ίδια περιεκτικότητα σε θείο µε εκείνη που ορίζεται για τα καύσιµα ντίζελ στην

παρούσα οδηγία.»

4) Στο άρθρο 6:

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3, 4 και 5, και σύµφωνα µε το άρθρο 95,

παράγραφος 10 της συνθήκης, κάθε κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει µέτρα µε τα

οποία να απαιτεί σε ειδικές περιοχές, εντός της επικράτειάς του, τα καύσιµα να

µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον πληρούν περιβαλλοντικές

προδιαγραφές αυστηρότερες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα οδηγία για το

σύνολο ή µέρος του στόλου οχηµάτων προκειµένου να προστατεύουν την υγεία του

πληθυσµού σε συγκεκριµένο οικισµό ή το περιβάλλον σε συγκεκριµένη περιοχή του εν

λόγω κράτους µέλους που είναι οικολογικά ή περιβαλλοντικά ευαίσθητη, εάν η

ατµοσφαιρική ρύπανση ή η ρύπανση των υπογείων υδάτων αποτελεί ή µπορεί ευλόγως

να αναµένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαµβανόµενο πρόβληµα για την

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον».
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(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3. Τα εν λόγω κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχετικά περιβαλλοντικά

στοιχεία για τον εν λόγω οικισµό ή περιοχή καθώς και τις προβλεπόµενες

επιπτώσεις των προτεινόµενων µέτρων στο περιβάλλον.»

(γ) Οι παράγραφοι 7 και 8 διαγράφονται.

5) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

Παρακολούθηση της συµµόρφωσης και υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4,

σχετικά µε τα καύσιµα βενζίνη και ντίζελ, βάσει των αναλυτικών µεθόδων που αναφέρονται

στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 228 : 1999 και EN 590 : 1999, αντίστοιχα.

2. Τα κράτη µέλη καθιερώνουν σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίµων

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου. Η χρήση εναλλακτικού

συστήµατος παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίµων µπορεί να επιτρέπεται, υπό την

προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο σύστηµα εξασφαλίζει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσµατα.
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3. Κάθε χρόνο, µέχρι τις 30 Ιουνίου, τα κράτη µέλη υποβάλλουν µια έκθεση των εθνικών

δεδοµένων ποιότητας καυσίµων για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η πρώτη έκθεση

υποβάλλεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2002. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, η µορφή της εν λόγω

έκθεσης είναι σύµφωνη µε εκείνη που περιγράφεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο.

Επιπλέον, τα κράτη µέλη αναφέρουν τις συνολικές ποσότητες των καυσίµων βενζίνης και

ντίζελ που διατίθενται στην αγορά, στην επικράτειά τους, και τις ποσότητες καυσίµων

αµόλυβδης βενζίνης και ντίζελ που διατίθενται στην αγορά µε µέγιστη περιεκτικότητα σε

θείο 10 mg/kg. Περαιτέρω, τα κράτη µέλη αναφέρουν ετησίως τη διαθεσιµότητα, σε

κατάλληλη γεωγραφική βάση, των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα

σε θείο 10 mg/kg, τα οποία διατίθενται στην αγορά, στην επικράτειά τους.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα µε την

παράγραφο 3 διατίθενται έγκαιρα µε κατάλληλα µέσα. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε χρόνο,

και για πρώτη φορά το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003, έκθεση σχετικά µε την

τρέχουσα ποιότητα των καυσίµων στα διάφορα κράτη µέλη και τη γεωγραφική κάλυψη των

καυσίµων µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, µε στόχο να προσφέρει µια

επανασκόπηση των δεδοµένων ποιότητας των καυσίµων στα διάφορα κράτη µέλη.»

6) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 9

∆ιαδικασία επανεξέτασης

1. Το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή επανεξετάζει τις προδιαγραφές

καυσίµων των Παραρτηµάτων ΙΙΙ και IV, µε εξαίρεση την περιεκτικότητα σε θείο, και

προτείνει τροποποιήσεις, εφόσον απαιτείται, για την ευθυγράµµιση µε τις τρέχουσες και τις

µελλοντικές απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά τις εκποµπές των οχηµάτων,

την ποιότητα του αέρα και τους συναφείς στόχους. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει :
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(α) Την ανάγκη οποιασδήποτε αλλαγής στην καταληκτική ηµεροµηνία για την πλήρη

καθιέρωση του καυσίµου ντίζελ, µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg,

προκειµένου να διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει συνολική αύξηση στις εκποµπές

αερίων του θερµοκηπίου. Στην ανάλυση αυτή, εξετάζονται οι εξελίξεις στις

τεχνολογίες διύλισης, οι αναµενόµενες βελτιώσεις στην εξοικονόµηση καυσίµων

στα οχήµατα και ο ρυθµός µε τον οποίο εισάγονται στο στόλο των οχηµάτων οι

νέες αποδοτικές από πλευράς καυσίµου τεχνολογίες.

(β) Τις επιπτώσεις της νέας κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία καθορίζει ποιοτικά

πρότυπα αέρα για ουσίες, όπως οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες.

(γ) Τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 της

οδηγίας 1999/30/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά µε τις

οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, οξειδίων του αζώτου,

σωµατιδίων και µολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος *.

(δ) Τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης των διαφόρων δεσµεύσεων που έχουν

αναληφθεί µε Ιάπωνες **, Κορεάτες *** και Ευρωπαίους **** κατασκευαστές

αυτοκινήτων για τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και των εκποµπών

διοξειδίου του άνθρακα των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, υπό το πρίσµα των

αλλαγών που εισάγει η παρούσα οδηγία όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων

και της προόδου προς τον κοινοτικό στόχο για τις εκποµπές CO2 120 g/km από το

µέσο όχηµα.
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(ε) Τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης που απαιτείται από το άρθρο 7 της οδηγίας

99/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

13ης ∆εκεµβρίου 1999, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και

σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που

χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από

κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή

υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, και σχετικά µε την τροποποίηση της

οδηγίας 88/77/ΕΟΚ ***** και την επιβεβαίωση του υποχρεωτικού προτύπου

εκποµπών NOx για κινητήρες βαρέως τύπου.

(στ) Την αποτελεσµατική λειτουργία νέων τεχνολογιών µείωσης της ρύπανσης και τις

επιπτώσεις των µεταλλικών πρόσθετων ουσιών και άλλων σχετικών παραµέτρων

στις επιδόσεις τους και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές

καυσίµων.

ζ) Την ανάγκη αλλαγής άλλων παραµέτρων των προδιαγραφών των καυσίµων

καθώς και την ανάγκη ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων,

συµπεριλαµβανοµένων των βιοκαυσίµων.

2. Κατά την εξέταση του επόµενου σταδίου των προδιαγραφών για τις εκποµπές των

κινητήρων ανάφλεξης µε συµπίεση σε µη οδικές εφαρµογές, η Επιτροπή θεσπίζει εκ

παραλλήλου την απαιτούµενη ποιότητα καυσίµων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή

λαµβάνει υπόψη τη σηµασία των εκποµπών του τοµέα αυτού, τα συνολικά

περιβαλλοντικά οφέλη, τις επιπτώσεις στα κράτη µέλη σε σχέση µε τη διανοµή

καυσίµων και το κόστος και τα οφέλη από ένα επίπεδο θείου αυστηρότερο από το

σήµερα απαιτούµενο για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται από κινητήρες ανάφλεξης

µε συµπίεση σε µη οδικές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένου του ίδιου του µέγιστου

ορίου θείου που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία για τα οδικά οχήµατα.
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3. Επιπλέον των διατάξεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει, µεταξύ
άλλων:

− προτάσεις, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά

τους στόλους επιχειρηµατικών οχηµάτων και την ανάγκη να προταθούν επίπεδα

προδιαγραφών για τα ειδικά καύσιµα που χρησιµοποιούν,

− προτάσεις για τον καθορισµό επιπέδων προδιαγραφών, οι οποίες εφαρµόζονται

στο υγραέριο, στο φυσικό αέριο για οχήµατα και στα βιοκαύσιµα.

---------------------
(∗ ) ΕΕ L 163, 29.6.1999, σ. 41. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση

2001/744/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 278, 23.10.2001, σ. 35).
(∗∗ ) ΕΕ L 100, 20.4.2000, σ. 57.
(∗∗∗ ) ΕΕ L 100, 20.4.2000, σ. 55.
(∗∗∗∗ ) ΕΕ L 40, 13.2.1999, σ. 49.
(*****) ΕΕ L 44, 16.2.2000, σ. 1.»

7) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 9α

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε περιπτώσεις παράβασης των

εθνικών διατάξεων που εκδίδονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι καθοριζόµενες

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.»
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8) Στο άρθρο 10, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Οι µέθοδοι µέτρησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε τις παραµέτρους που καθορίζονται
στα Παραρτήµατα I και III, είναι οι αναλυτικές µέθοδοι που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 228 : 1999. Οι µέθοδοι µέτρησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε τις
παραµέτρους που καθορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και IV, είναι οι αναλυτικές µέθοδοι που
περιγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 590 : 1999. Tα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν
αναλυτικές µεθόδους, οι οποίες καθορίζονται ειδικά προς αντικατάσταση των προτύπων ΕΝ 228 :
1999 ή ΕΝ 590 : 1999, ανάλογα µε την περίπτωση, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι οι νέες
µέθοδοι παρέχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε τις
αναλυτικές µεθόδους που αντικαθιστούν. Σε περίπτωση που χρειάζεται προσαρµογή των
επιτρεπόµενων αναλυτικών µεθόδων στην τεχνική πρόοδο, οι τροποποιήσεις µπορούν να
θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11,
παράγραφος 2.»

9) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 11
∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 12 της
οδηγίας 96/62/EC *.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης  Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή * *, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
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Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

-----------------------------

(*) ΕΕ L 296, 21.11.1996, σ. 55.

(**) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23».

10) Τα Παραρτήµατα I έως IV αντικαθίστανται από το κείµενο του Παραρτήµατος της παρούσας

οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο µέχρι τις

30 Ιουνίου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα µέτρα αυτά από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τύπος : Βενζίνη

Όρια 2
Παράµετρος 1 Μονάδα Ελάχιστο Μέγιστο

Ερευνητικός αριθµός οκτανίου 95 3 -
Αριθµός οκτανίου κινητήρα 85 -
Τάση ατµών, θερινή περίοδος 4 kPa - 60,0 5
Απόσταξη : -
- ποσοστό εξάτµισης στους 100 °C % v/v 46,0
- ποσοστό εξάτµισης στους 150 °C % v/v 75,0 -
Ανάλυση υδρογονανθράκων :
- ολεφίνες % v/v - 18,0 6
- αρωµατικοί % v/v - 42,0
- βενζόλιο % v/v - 1,0
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m - 2,7
Οξυγονούχες ουσίες
- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές) % v/v - 3
- Αιθανόλη (µπορεί να χρειάζεται η προσθήκη
σταθεροποιητών) % v/v - 5
- Ισοπροπυλική αλκοόλη % v/v - 10
- Τριτοταγής-βουτυλική αλκοόλη % v/v - 7
- Ισοβουτυλική αλκοόλη % v/v - 10
- Αιθέρες µε 5 ή περισσότερα άτοµα άνθρακα ανά µόριο % v/v - 15
- Άλλες οξυγονούχες ουσίες 7 % v/v - 10
Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 150
Περιεκτικότητα σε µόλυβδο g/l - 0,005

                                                
1 Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο EN 228: 1999. Τα κράτη µέλη µπορούν να

θεσπίσουν αναλυτικές µεθόδους, οι οποίες καθορίζονται ειδικά προς αντικατάσταση των προτύπων
ΕΜ 228 : 1999 ή ΕΝ 590 : 1999, ανάλογα µε την περίπτωση, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι οι νέες
µέθοδοι παρέχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε τις
αναλυτικές µεθόδους που αντικαθιστούν.

2 Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των
οριακών τιµών τους, εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου � Καθορισµός και
εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον καθορισµό ελάχιστης
τιµής έχει ληφθεί υπόψη µια ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R = αναπαραγωγιµότητα). Τα
αποτελέσµατα των µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται
στο ISO 4259 (δηµοσιεύτηκε το 1995).

3 Η «απλή» αµόλυβδη βενζίνη µπορεί να διατίθεται στην αγορά µε ελάχιστο αριθµό οκτανίου κινητήρα
(ΜΟΝ) 81 και ελάχιστο ερευνητικό αριθµό οκτανίου (RON) 91.

4 Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 Σεπτεµβρίου. Για
τα κράτη µέλη µε αρκτικό κλίµα, ή πολύ δυσχερείς χειµερινές συνθήκες η θερινή περίοδος αρχίζει το
αργότερο την 1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο στις 31 Αυγούστου.

5 Για τα κράτη µέλη µε αρκτικό κλίµα, ή πολύ δυσχερείς χειµερινές συνθήκες, η τάση ατµών δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 70 kPa κατά τη θερινή περίοδο.

6 Η «απλή» αµόλυβδη βενζίνη µπορεί να διατίθεται στην αγορά µε µέγιστη περιεκτικότητα σε ολεφίνες
21% v/v.

7 Άλλες µονο-αλκοόλες και αιθέρες µε τελικό σηµείο ζέσεως όχι υψηλότερο από εκείνο που αναφέρεται
στο ΕΝ 228: 1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Τύπος : Πετρέλαιο ντίζελ

Όρια 2
Παράµετρος 1 Μονάδα

Ελάχιστο Μέγιστο

Αριθµός κετανίου 51,0 -
Πυκνότητα στους 15 °C kg/m3 - 845
Απόσταξη :

- ανάκτηση του 95% (v/v) στους °C - 360
Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες % m/m - 11
Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 350

                                                
1 Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο EN 590 : 1999. Τα κράτη µέλη

µπορούν να θεσπίζουν αναλυτικές µεθόδους, οι οποίες καθορίζονται ειδικά προς
αντικατάσταση των προτύπων ΕΝ 228 : 1999 ή ΕΝ 590 : 1999, ανάλογα µε την περίπτωση,
εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι οι νέες µέθοδοι παρέχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε τις αναλυτικές µεθόδους που αντικαθιστούν.

2 Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των
οριακών τιµών τους, εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου �
Καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον
καθορισµό ελάχιστης τιµής έχει ληφθεί υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός
(R = αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται
βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύτηκε το 1995).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τύπος : Βενζίνη

Όρια 2
Παράµετρος 1 Μονάδα

Ελάχιστο Μέγιστο
Ερευνητικός αριθµός οκτανίου 953 -
Αριθµός οκτανίου κινητήρα 85 -
Τάση ατµών, θερινή περίοδος 4 kPa - 60,0 5

Απόσταξη: -
- ποσοστό εξάτµισης στους 100 °C % v/v 46,0
- ποσοστό εξάτµισης στους 150 °C % v/v 75,0 -
Ανάλυση υδρογονανθράκων:
- ολεφίνες % v/v - 18,0
- αρωµατικοί % v/v - 35,0
- βενζόλιο % v/v - 1,0
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m - 2,7

                                                
1 Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 228 : 1999.  Τα κράτη µέλη

µπορούν να θεσπίζουν αναλυτικές µεθόδους, οι οποίες καθορίζονται ειδικά προς
αντικατάσταση των προτύπων ΕΝ 228 : 1999 ή ΕΝ 590 : 1999, ανάλογα µε την περίπτωση,
εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι οι νέες µέθοδοι παρέχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε τις αναλυτικές µεθόδους που αντικαθιστούν.

2 Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των
οριακών τιµών τους, εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου �
Καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον
καθορισµό ελάχιστης τιµής έχει ληφθεί υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R =
αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει
των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύτηκε το 1995).

3 Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να συνεχίσουν να επιτρέπουν την εµπορία απλής
αµόλυβδης βενζίνης  µε ελάχιστο αριθµό οκτανίου κινητήρα (ΜΟΝ) 81 και ελάχιστο
ερευνητικό αριθµό οκτανίου (RON) 81.

4 Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις
30 Σεπτεµβρίου. Για τα κράτη µέλη µε αρκτικό κλίµα ή πολύ δυσχερείς χειµερινές συνθήκες,
η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο στις
31 Αυγούστου.

5 Για τα κράτη µέλη µε αρκτικό κλίµα ή πολύ δυσχερείς χειµερινές συνθήκες, η τάση ατµών
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 kPa κατά τη θερινή περίοδο.
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Οξυγονούχες ουσίες
- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές) % v/v - 3
- Αιθανόλη (µπορεί να χρειάζεται η προσθήκη
σταθεροποιητών) % v/v - 5 

- Ισοπροπυλική αλκοόλη % v/v - 10
- Τριτοταγής -βουτυλική αλκοόλη % v/v - 7
- Ισοβουτυλική αλκοόλη % v/v - 10
- Αιθέρες µε 5 ή περισσότερα άτοµα άνθρακα ανά µόριο % v/v - 15
- Άλλες οξυγονούχες ουσίες 1 % v/v - 10
Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 50

mg/kg - 10 2

Περιεκτικότητα σε µόλυβδο g/l - 0,005

                                                
1 Άλλες µονο-αλκοόλες και αιθέρες µε τελικό σηµείο ζέσεως όχι υψηλότερο από εκείνο που

αναφέρεται στο EN 228 : 1999.
2 Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2005, πρέπει να

διατίθεται στην αγορά και να είναι διαθέσιµη σε κατάλληλη γεωγραφική βάση, στην
επικράτεια κράτους µέλους, αµόλυβδη βενζίνη µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg.
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, όλη η αµόλυβδη βενζίνη που διατίθεται στην αγορά, στην
επικράτεια κράτους µέλους, πρέπει να έχει µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Τύπος : Πετρέλαιο ντίζελ

Όρια 2
Παράµετρος 1 Μονάδα

Ελάχιστο Μέγιστο

Αριθµός κετανίου 51,0 -
Πυκνότητα στους 15 °C kg/m3 - 845
Απόσταξη :

- ανάκτηση του 95% (v/v) στους °C - 360
Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες % m/m - 11 
Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 50

mg/kg - 10 3

____________________

                                                
1 Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο EN 590 : 1999.  Τα κράτη µέλη

µπορούν να θεσπίζουν αναλυτικές µεθόδους, οι οποίες καθορίζονται ειδικά προς
αντικατάσταση των προτύπων ΕΝ 228 : 1999 ή ΕΝ 590 : 1999, ανάλογα µε την περίπτωση,
εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι οι νέες µέθοδοι παρέχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε τις αναλυτικές µεθόδους που αντικαθιστούν.

2 Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των
οριακών τιµών τους, εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου �
Καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον
καθορισµό ελάχιστης τιµής έχει ληφθεί υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός
(R = αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται
βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύτηκε το 1995).

3 Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 1, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2005, πρέπει να
διατίθεται στην αγορά και να είναι διαθέσιµο σε κατάλληλη γεωγραφική βάση στην
επικράτεια του κράτους µέλους, ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg.
Επιπλέον, και µε την επιφύλαξη της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9,
παράγραφος 1, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, όλα τα καύσιµα ντίζελ που διατίθενται στην
αγορά, στην επικράτεια κράτους µέλους, πρέπει να έχουν µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο
10 mg/kg.»
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 15 Απριλίου 2002
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0107 (COD)

5117/1/02
REV 1 ADD 1

ENV 5
ENT 2
ENER 3
CODEC 10

 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 15 Απριλίου 2002 για

την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα
των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 11 Μαΐου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της για οδηγία

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της

οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 29 Νοεµβρίου 2001.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε τη γνώµη της στις 18 Οκτωβρίου

2001.

3. Στις 15 Απριλίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του γνώµη σύµφωνα µε το

άρθρο 251, παρ. 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στην πρόταση περιλαµβάνεται η υποχρεωτική διάθεση στην αγορά καυσίµων βενζίνης και

ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, σε ισόρροπη γεωγραφική βάση, το

αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005, και καθιστά το όριο αυτό υποχρεωτικό εντός

συγκεκριµένης τελικής προθεσµίας (1η Ιανουαρίου 2011 στην πρόταση). Η εν λόγω τελική

προθεσµία για τα καύσιµα ντίζελ τελεί υπό επιφύλαξη.

Στην πρόταση αποσαφηνίζεται εξάλλου η κατάσταση σχετικά µε την επιτρεπτή επί του

παρόντος περιεκτικότητα σε θείο για το καύσιµο ντίζελ των µη οδικών κινητών

µηχανηµάτων, χωρίς ωστόσο να εισάγονται νέες διατάξεις. Προτείνονται επίσης µικρές

αλλαγές στις διατάξεις περί τεχνικής προσαρµογής και ευθυγράµµισης προς ένα υπό εξέταση

ευρωπαϊκό πρότυπο σχετικά µε την παρακολούθηση της ποιότητας των καυσίµων. ∆εν

προτείνονται αλλαγές σχετικά µε τις παραµέτρους που δεν αφορούν το θείο.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά

Τα κύρια θέµατα είναι τα εξής:

- η τελική προθεσµία µετά την οποία η µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο όλων των

καυσίµων βενζίνης και ντίζελ που πωλούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10

mg/kg. Η Επιτροπή πρότεινε την 1η Ιανουαρίου 2011, το ΕΚ πρότεινε την 1η

Ιανουαρίου 2008 και το Συµβούλιο συµφώνησε για την 1η Ιανουαρίου 2009.

΄Οσον αφορά τη διαθεσιµότητα του καυσίµου αυτού  το αργότερο την 1η

Ιανουαρίου 2005, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει  σε

�κατάλληλη� και όχι σε �ευρεία� γεωγραφική βάση, όπως πρότεινε η Επιτροπή

στην πρότασή της,

- µη οδικά κινητά µηχανήµατα: Η Επιτροπή δεν πρότεινε σχετική αλλαγή, το ΕΚ

πρότεινε να ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2005 και το

Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε την

ποιότητα των καυσίµων για τα µη οδικά µηχανήµατα. Ωστόσο, τα κράτη µέλη

µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερες προδιαγραφές για την περιεκτικότητα σε

θείο εφόσον το επιθυµούν,

- αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τη βενζίνη και το καύσιµο

ντίζελ από τις οριζόµενες στην οδηγία, εφόσον δικαιολογούνται βάσει των

τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Το Συµβούλιο επεξέτεινε την τρέχουσα

διάταξη της οδηγίας 98/70 βάσει της οποίας τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν

άδεια για αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τη βενζίνη και/ή το

καύσιµο ντίζελ σε συγκεκριµένες περιοχές εντός της επικρατείας τους για λόγους

ποιότητας του αέρα, ώστε να συµπεριληφθούν οι κίνδυνοι ρύπανσης των

υπογείων υδάτων.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή θέση για την οποία συµφώνησε το Συµβούλιο.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την ψηφοφορία ολοµελείας του στις 29 Νοεµβρίου 2001, το ΕΚ ενέκρινε 36

τροπολογίες της πρότασης. ∆εκαεπτά από αυτές έχουν ήδη ενσωµατωθεί (7 στα άρθρα και 10

στις αιτιολογικές παραγράφους), είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει, είτε ως προς την ουσία στην

κοινή θέση του Συµβουλίου.

(α) Οι 19 τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής:

Φορολογικά κίνητρα (Τροπολογίες 10, 19 και 27): Το ΕΚ πρότεινε τα κράτη µέλη να

έχουν το αυτόµατο δικαίωµα να προωθούν την έγκαιρη διάθεση στην αγορά βενζίνης

και καυσίµου ντίζελ µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 10 mg/kg µέσω φορολογικών

κινήτρων. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το Συµβούλιο λόγω ασυµβατότητας µε τη

νοµική βάση της πρότασης αυτής και των υφιστάµενων διατάξεων της κοινοτικής

νοµοθεσίας.

Παρεκκλίσεις (Τροπολογίες 20, 21, 24, 25): Το ΕΚ πρότεινε να διαγραφεί η

δυνατότητα των κρατών µελών να ζητούν παρέκκλιση από την υποχρεωτική διάθεση

στην αγορά βενζίνης και καυσίµου ντίζελ µε περιεκτικότητα σε θείο χαµηλότερη των

50 ppm από 1ης Ιανουαρίου 2005 επί δύο έτη το ανώτατο. Η πρόταση αυτή δεν έγινε

αποδεκτή.

Προσδιορισµός της ισόρροπης γεωγραφικής βάσης (τροπολογίες 42/45 και 43/46): Το

ΕΚ πρότεινε η Επιτροπή να προσδιορίσει, βάσει διαδικασίας Επιτροπολογίας, κριτήρια

προκειµένου να καθορισθεί τί σηµαίνει διαθεσιµότητα βενζίνης και καυσίµου ντίζελ µε

περιεκτικότητα σε θείο χαµηλότερη των 10 mg/kg, σε ισόρροπη γεωγραφική βάση κατά

την αρχική φάση. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η απόκλιση των επί µέρους συνθηκών θα

αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για τον προσδιορισµό κοινών κριτηρίων.

Μη οδικά κινητά οχήµατα (Τροπολογίες 3, 12, 26 και 37): Το ΕΚ πρότεινε το καύσιµο

ντίζελ που χρησιµοποιείται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα  να ανταποκρίνεται στις

ίδιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές µε το καύσιµο ντίζελ για τα οδικά οχήµατα από

1ης Ιανουαρίου 2005. Το Συµβούλιο ωστόσο δεν αποδέχθηκε αυτές τις τροπολογίες και

κάλεσε  την Επιτροπή, στο άρθρο 1, σηµείο 5, παράγραφος (β), να καθορίσει τις

απαιτούµενες προδιαγραφές για το καύσιµο ντίζελ κατά την εξέταση του εποµένου

σταδίου προδιαγραφών για τις εκποµπές των κινητήρων ανάφλεξης µε συµπίεση που

χρησιµοποιούνται στα µη οδικά κινητά µηχανήµατα.
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Τελική προθεσµία (τροπολογίες 5, 11, 15, 18, 23 και 32): Το ΕΚ πρότεινε να συντοµευθεί η

προθεσµία για την πλήρη συµµόρφωση του συνόλου της πωλουµένης βενζίνης και του

καυσίµου ντίζελ προς το ανώτατο όριο περιεκτικότητα σε θείο των 10 mg/kg, µεταθέτοντας

την ηµεροµηνία στην 1η Ιανουαρίου 2008. Με τον τρόπο αυτό αφαιρείται από την Επιτροπή

η δυνατότητα επιβεβαίωσης της τελικής προθεσµίας για το καύσιµο ντίζελ και προβλέπεται η

δυνατότητα παρέκκλισης για κοινωνικοοικονοµικούς λόγους. Οι τροπολογίες αυτές δεν

αντανακλώνται στην κοινή θέση. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφώνησε να µεταθέσει την τελική

προθεσµία στην 1η Ιανουαρίου 2009 αλλά διατήρησε τη δυνατότητα της Επιτροπής να

επιβεβαιώσει την προθεσµία όσον αφορά το καύσιµο ντίζελ, το αργότερο την 31η

∆εκεµβρίου 2005.

(β) Οι 17 τροπολογίες που το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση µπορούν να

οµαδοποιηθούν ως εξής:

Υποβολή έκθεσης (τροπολογίες 29 και, και ως προς την αρχή 28): Η Επιτροπή συµφώνησε

να διαθέσει τις ζητούµενες πληροφορίες στη νέα παράγραφο που εισάγεται δια της

τροπολογίας 29 (άρθρο 8, παρ. 4). ∆ια της τροπολογίας 28 γίνονται µικρές αλλαγές στη

διατύπωση της απαίτησης υποβολής έκθεσης (άρθρο 8, παρ. 3) από τα κράτη µέλη. Οι

περισσότερες από τις αλλαγές αυτές ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση,

Προθεσµίες (τροπολογία 30): Η πλησιέστερη ηµεροµηνία επανεξέτασης, η οποία προτείνεται

στην εν λόγω τροπολογία όσον αφορά την πλήρη εφαρµογή της πρότασης σχετικά µε τα

καύσιµα ντίζελ, της 31ης ∆εκεµβρίου 2005, έγινε αποδεκτή αυτολεξεί. Με τον τρόπο αυτό

συµβιβάζεται µε την απόφαση του Συµβουλίου η τελική προθεσµία να µετατεθεί δύο έτη

νωρίτερα από την προτεινόµενη από την Επιτροπή,

Βενζίνη µε ερευνητικό αριθµό οκτανίων (RON) 91 (τροπολογία 35): Η τροπολογία αυτή

επιτρέπει να συνεχισθεί η πώληση βενζίνης RON 91 και συµπεριλήφθηκε ως τµήµα της

κοινής θέσης,

Ρήτρα επισκόπησης (τροπολογίες 48 και εν µέρει 47): Η ρήτρα επισκόπησης (άρθρο 9) που

συµφωνήθηκε στην κοινή θέση περιλαµβάνει την υποχρεωτική εξέταση του κατά πόσο

απαιτείται αλλαγή των λοιπών παραµέτρων των καυσίµων και την ενθάρρυνση της

εισαγωγής εναλλακτικών καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένων των βιοκαυσίµων (αυτό καλύπτει

ως προς την αρχή µέρος της τροπολογίας 48). Κατά την επισκόπηση καλείται εξάλλου η

Επιτροπή να εξετάσει «τις επιπτώσεις των µεταλλικών προσθέτων και άλλων σχετικών

θεµάτων στις επιδόσεις » των τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών (αυτό καλύπτει ως προς

την αρχή της τροπολογίας 47).



5117/1/02 REV 1 ADD 1 ΘΛ/νµ 6
DG I   EL

Ενίσχυση των εκούσιων συµφωνιών (τροπολογία 34 , ως προς την αρχή): Το πνεύµα της

τροπολογίας αυτής ενσωµατώθηκε στο άρθρο 9, παρ. 1δ) µε δύο µικρές αλλαγές στη

διατύπωση.

Παράγραφοι του αιτιολογικού (τροπολογίες 1, 2, 4 (εν µέρει), 6, 7, 8, 9, 13, 16 και 44): Οι

τροπολογίες αυτές ενσωµατώθηκαν στις παραγράφους του αιτιολογικού της κοινής θέσης και

αφορούν τα εξής:

Τροπολογία 1 - τονίζει τη σηµασία της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων τόσο για τα

οδικά όσο και για τα µη οδικά οχήµατα (αιτιολογική παράγραφος 5),

Τροπολογία 2 - ακριβέστερη αναφορά στον τίτλο της οδηγίας (αιτιολογική παράγραφος 6),

Τροπολογία 4 - τονίζει την επίπτωση της χαµηλότερης περιεκτικότητας σε θείο στις εκποµπές

CO2 των οδικών οχηµάτων (αιτιολογική παράγραφος 7), το µέρος περί µη οδικών οχηµάτων

δεν εµφανίζεται στην κοινή θέση,

Τροπολογία 6 - τονίζει το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα φορολογικά κίνητρα

(αιτιολογική παράγραφος 8),

Τροπολογία 7 - τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η µετάβαση προς τη βενζίνη και το

καύσιµο ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg κατά την αναθεώρηση του 2003

των εκουσίων συµφωνιών µε τους σηµαντικότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων

προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές CO2 των οχηµάτων (αιτιολογική παράγραφος 9),

Τροπολογία 8 - εν µέρει αντανακλάται στην αιτιολογική παράγραφο 10 στο βαθµό που

βελτιώνει  το κείµενο περί µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο. Ωστόσο, το µέρος αυτό της

τροπολογίας σχετικά µε την υποχρεωτική διαθεσιµότητα όλων των ποιοτήτων βενζίνης µε

µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg δεν περιλαµβάνεται στην κοινή θέση,

Τροπολογία 9 - εισάγει νέα αιτιολογική παράγραφο επισηµαίνοντας την ανάγκη να επιτραπεί

η συνέχιση της διάθεσης στην αγορά αµόλυβδης βενζίνης, κάτι που αντανακλάται στη

διάταξη της υποσηµείωσης 3 των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙΙ,

Τροπολογία 13 - αντανακλάται ως προς την αρχή στην αιτιολογική παράγραφο 13 εφόσον τα

προβλεπόµενα συστήµατα παρακολούθησης της ποιότητας θα επιτύχουν τον ίδιο στόχο µε

την τροπολογία,

Τροπολογίες 16 και 44 - επισηµαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση των

εναλλακτικών καυσίµων, βιοκαυσίµων  και των επιπτώσεων ορισµένων θεµάτων,

συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης µεταλλικών προσθέτων ουσιών σε σχέση µε τους

εξοπλισµούς µείωσης των εκποµπών, που αντανακλώνται στην αιτιολογική παράγραφο 16.
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3. Σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισάγει το Συµβούλιο

Η σηµαντικότερη καινοτοµία, η οποία εξάλλου αποτελεί προσέγγιση προς τη θέση του

Κοινοβουλίου (στις τροπολογίες 5, 11, 15, 18, 23 και 32), είναι η αλλαγή της τελικής

προθεσµίας για την πλήρη διάθεση στην αγορά καυσίµων βενζίνης και ντίζελ µε µέγιστη

περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Η ηµεροµηνία που προτείνει η Επιτροπή είναι η 1η

Ιανουαρίου 2011, η οποία στην κοινή θέση µετατέθηκε νωρίτερα στην 1η Ιανουαρίου 2009

(το ΕΚ πρότεινε την 1η Ιανουαρίου 2008). Λόγω της εγγύτερης τελικής προθεσµίας, η

τροπολογία του ΕΚ µε την οποία µετατίθεται νωρίτερα  η ηµεροµηνία για τα καύσιµα ντίζελ

από την 1η Ιανουαρίου 2006 στην 1η Ιανουαρίου 2005 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν επέφερε αλλαγή στις απαιτήσεις καυσίµων για µη οδικά κινητά

µηχανήµατα. Το Συµβούλιο εξέτασε  το θέµα αυτό πολύ προσεκτικά και τροποποίησε την

πρόταση καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά µε την ποιότητα των

καυσίµων για µη οδικά κινητά µηχανήµατα κατά την εξέταση του εποµένου επιπέδου των

εκποµπών για τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση.

Το Συµβούλιο αποφάσισε εξάλλου να επεκτείνει προηγούµενη διάταξη στο άρθρο 6 της

οδηγίας 98/70/ΕΚ, η οποία επιτρέπει επί του παρόντος στα κράτη µέλη, εφόσον υπόκεινται

σε διαδικασία κοινοτικού ελέγχου, να ζητούν τη διάθεση στην αγορά καυσίµων µε

αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε ορισµένα τµήµατα κράτους µέλους, για

λόγους ατµοσφαιρικής ρύπανσης, προκειµένου να συµπεριλάβει αιτίες συνδεόµενες µε τη

ρύπανση των υπόγειων υδάτων.
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IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η κοινή του θέση λαµβάνει υπόψη σε µεγάλο βαθµό τη γνώµη

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η κοινή θέση του Συµβουλίου

µετακίνησε την πρόταση της Επιτροπής προς τη γνώµη του ΕΚ όσον αφορά τις

περισσότερες τροπολογίες που δεν έγιναν αποδεκτές. Αποτελεί ισόρροπη λύση για την

τροποποιηµένη οδηγία, η οποία διασφαλίζει το όφελος έναντι του περιβάλλοντος από

τα νέα όρια, θέτοντας ταυτόχρονα εφικτές απαιτήσεις για τη βιοµηχανία.

______________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 22.04.2002
SEC(2002) 423 τελικό

2001/0107 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KAI TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της
οδηγίας 98/70/EΚ (COM(2001)241 2001/0107(COD))
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2001/0107 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KAI TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της
οδηγίας 98/70/EΚ (COM(2001)241 2001/0107(COD))

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η πρόταση υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 11 Μαΐου 2001 (ΕΕ C 213 της
31.7.2001, σ. 255).

- Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 18 Οκτωβρίου 2001
(CES 1331/2001). Η Επιτροπή των Περιφερειών δεν διατύπωσε γνώµη µέχρι
σήµερα.

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε (πρώτη ανάγνωση) κατά τη σύνοδο
της ολοµελείας του στις 29 Νοεµβρίου 2001.

- Στη συνεδρίασή του της 13ης ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο κατέληξε
οµόφωνα σε πολιτική συµφωνία µε σκοπό την έγκριση κοινής θέσης.

- Στη συνεδρίασή του της 15.04.2002.το Συµβούλιο καθόρισε επισήµως κοινή
θέση.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση απαιτεί από τα κράτη µέλη να έχουν θέση σε κυκλοφορία µέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2005 και σε ισόρροπη γεωγραφική βάση, βενζίνη και ντίζελ µέγιστης
περιεκτικότητας σε θείο 10 mg/kg. Προτείνεται επίσης η µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του
συνόλου της πωλούµενης βενζίνης και του πωλούµενου ντίζελ στην Κοινότητα να είναι 10
mg/kg µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Η ηµεροµηνία για το ντίζελ θα επιβεβαιωθεί στο
πλαίσιο επισκόπησης που θα ολοκληρώσει η Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2006. Τα κράτη µέλη καλούνται να αναφέρουν τις ποσότητες βενζίνης και ντίζελ µε µέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου
εισαγωγής του µέτρου.

Η πρόταση αποσαφηνίζει επίσης την κατάσταση όσον αφορά την τρέχουσα επιτρεπτή
περιεκτικότητα σε θείο του ντίζελ που χρησιµοποιείται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα αλλά
δεν εισάγει νέες διατάξεις. Προτείνονται επιπλέον µικρές τροποποιήσεις των διατάξεων που
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αφορούν την τεχνική προσαρµογή και ευθυγράµµιση µε ένα υπό εκπόνηση ευρωπαϊκό
πρότυπο για την παρακολούθηση της ποιότητας των καυσίµων. ∆εν προτείνονται αλλαγές
σχετικά µε τις παραµέτρους που δεν αφορούν το θείο.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Τρία βασικά ζητήµατα απασχόλησαν το Συµβούλιο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων:

� η καταληκτική ηµεροµηνία µετά την οποία η µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του συνόλου
της πωλούµενης βενζίνης και του πωλούµενου πετρελαίου θα πρέπει να περιορίζεται σε 10
mg/kg·

� κατά πόσο οι απαιτήσεις για την ποιότητα του ντίζελ που χρησιµοποιείται στα οδικά
οχήµατα θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να ισχύουν και για τη χρήση σε µη οδικά κινητά
µηχανήµατα·

� η δυνατότητα επιβολής αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τη βενζίνη και
το ντίζελ από εκείνες που καθορίζει η οδηγία, όταν αυτό υπαγορεύεται από τις τοπικές
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στην πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεδίωξε να συντοµεύσει την προθεσµία
µετά την οποία η περιεκτικότητα σε θείο της πωλούµενης βενζίνης και του πωλούµενου
ντίζελ θα πρέπει να περιοριστεί σε 10 mg/kg κατ’ανώτατο όριο ορίζοντας ως καταληκτική
ηµεροµηνία την 1η Ιανουαρίου 2008 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2011 που είχε προτείνει η
Επιτροπή. Όσον αφορά το ντίζελ που χρησιµοποιείται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεδίωξε να απαιτήσει την εφαρµογή, από 1ης Ιανουαρίου 2005,
των ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν για το ντίζελ των οδικών οχηµάτων.

Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο συµφώνησε να συντοµεύσει την προθεσµία µετά την οποία η
µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του συνόλου της πωλούµενης βενζίνης και του πωλούµενου
ντίζελ θα πρέπει να είναι 10 mg/kg, ορίζοντας ως ηµεροµηνία λήξης της την 1η Ιανουαρίου
2009. Όσον αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται σε µη οδικά κινητά
µηχανήµατα, το Συµβούλιο διατήρησε αµετάβλητη την τρέχουσα κατάσταση ώστε να
εξακολουθήσει να ισχύει µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 2000 mg/kg έως την 1η Ιανουαρίου
2008 και ακολούθως η περιεκτικότητα αυτή να µειωθεί στα 1000 mg/kg. Τα κράτη µέλη,
ωστόσο, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να εφαρµόσουν αυστηρότερα πρότυπα για την
περιεκτικότητα σε θείο. Πέραν τούτου, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να ευθυγραµµίσει
την απαιτούµενη ποιότητα των καυσίµων µε τα πρότυπα εκποµπών που θα ισχύουν στο
επόµενο στάδιο για κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε µη οδικά
µηχανήµατα. Η ισχύουσα διάταξη της οδηγίας 98/70, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη
µπορούν να ζητήσουν άδεια να εφαρµόσουν αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές
για τη βενζίνη και/ή το ντίζελ σε ορισµένες περιοχές της επικράτειάς τους για λόγους που
συνδέονται µε την ποιότητα του αέρα, επεκτάθηκε ώστε να συµπεριλάβει τον κίνδυνο
ρύπανσης των υπογείων υδάτων.
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3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή στο σύνολό
τους, εν µέρει ή κατ’αρχήν και ενσωµατώθηκαν στο σύνολό τους, εν µέρει ή
κατ’αρχήν στην κοινή θέση

Τροπολογίες 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 44, 47 & 48

Η τροπολογία 1 αυξάνει τη σαφήνεια του κειµένου τονίζοντας τη σηµασία της
περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων που χρησιµοποιούνται τόσο στα οδικά οχήµατα όσο
και σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα. Η τροπολογία αυτή αντανακλάται στην αιτιολογική
σκέψη 5.

Η τροπολογία 2 αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τους τίτλους των οδηγιών που αναφέρονται
στην αιτιολογική σκέψη 6 και περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη αιτιολογική σκέψη.

Η τροπολογία 4 τονίζει την επίδραση που θα έχουν τα καύσιµα µε µέγιστη περιεκτικότητα
σε θείο 10 mg/kg στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και στους συµβατικούς
ρύπους, λαµβανοµένων υπόψη των νέων και αναδυόµενων τεχνολογιών οχηµάτων. Αναφέρει
επίσης ότι το θείο όπως και οι άλλες παράµετροι των καυσίµων έχουν εξίσου µεγάλη
σηµασία και στην περίπτωση των µη οδικών κινητών µηχανηµάτων. Στην αιτιολογική σκέψη
7, η κοινή θέση δέχεται τα ανωτέρω για την περίπτωση του θείου που περιέχεται στα καύσιµα
των οδικών οχηµάτων αλλά αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να µελετηθούν όσον
αφορά την περίπτωση των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στα µη οδικά κινητά
µηχανήµατα.

Η τροπολογία 6 τονίζει το ρόλο που είναι δυνατόν να διαδραµατίσουν τα φορολογικά
κίνητρα για τη στροφή της ζήτησης των καταναλωτών προς φιλικότερα για το περιβάλλον
καύσιµα και αντανακλάται στην αιτιολογική σκέψη 8.

Η τροπολογία 7 υπογραµµίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η στροφή προς τη βενζίνη και το
ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg κατά την αναθεώρηση των
αυτοδεσµευτικών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε τους µεγαλύτερους κατασκευαστές
αυτοκινήτων για τη µείωση των εκποµπών CO2 από τα οχήµατα. Η τροπολογία αυτή
αντανακλάται στην αιτιολογική σκέψη 9.

Η τροπολογία 8 ενσωµατώνεται εν µέρει στην αιτιολογική σκέψη 10 στο µέτρο που
βελτιώνει το αναφερόµενο στη µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο κείµενο. Ωστόσο, το τµήµα
της τροπολογίας που προβλέπει υποχρεωτική διάθεση βενζίνης όλων των ποιοτήτων, µε
µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg δεν έχει ενσωµατωθεί στην κοινή θέση και δεν
έγινε δεκτό από την Επιτροπή.

Η τροπολογία 9, που περιλαµβάνει αιτιολογική σκέψη σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να
εξακολουθήσει να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά απλής αµόλυβδης βενζίνης,
αντικατοπτρίζεται στη διάταξη της υποσηµείωσης 3 των παραρτηµάτων Ι και ΙΙΙ.

Η τροπολογία 13 ενσωµατώνεται κατ’αρχήν στην αιτιολογική σκέψη 14 δεδοµένου ότι τα
προβλεπόµενα συστήµατα παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίµων θα επιτύχουν το
στόχο που επιδιώκει και η τροπολογία.

Οι τροπολογίες 16 και 48, που επισηµαίνουν την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης
εναλλακτικών καυσίµων και βιοκαυσίµων καθώς και την ανάγκη θεσπίσεως ειδικής
νοµοθεσίας, αντικατοπτρίζονται στην αιτιολογική σκέψη 17 και στο άρθρο 1 σηµείο 6,
παράγραφος 1, εδάφιο ζ).
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Η τροπολογία 28 σχετικά µε τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη µέλη ενσωµατώνεται
κατ’αρχάς στο άρθρο 1 σηµείο 5 παράγραφοι 2 και 3 ενώ η τροπολογία 29 που αναφέρεται
στην ανάγκη να δηµοσιεύει η Επιτροπή τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της ποιότητας
των καυσίµων αντανακλάται στο άρθρο 1 σηµείο 5 παράγραφος 4.

Η τροπολογία 30 που προτείνει να επισπευσθεί η επόµενη επανεξέταση της οδηγίας από την
Επιτροπή ενσωµατώνεται εν µέρει στο άρθρο 1, σηµείο 6 παράγραφος 1.

Η τροπολογία 34 επισηµαίνει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η µείωση της περιεκτικότητας
της βενζίνης και του ντίζελ σε θείο από 50 σε 10 mg/kg κατά την επανεξέταση των
αυτοδεσµευτικών συµφωνιών για τις εκποµπές CO2 που έχουν συναφθεί µε τους
µεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αυτό αντανακλάται κατ’αρχήν στο άρθρο 1
σηµείο 6 παράγραφος 1 εδάφιο δ).

Η τροπολογία 35 επαναφέρει τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη να συνεχίσουν να επιτρέπουν
τη διάθεση στην αγορά απλής αµόλυβδης βενζίνης µε ελάχιστο ερευνητικό αριθµό οκτανίων
(RON) 91. Η κοινή θέση προβλέπει στην υποσηµείωση 3 των παραρτηµάτων Ι και ΙΙΙ ότι τα
κράτη µέλη που επιτρέπουν τώρα τη διάθεση της βενζίνης αυτής στην αγορά θα µπορούν να
συνεχίσουν να την επιτρέπουν.

Οι τροπολογίες 44 και 47 επισηµαίνουν έναν ορισµένο αριθµό θεµάτων, µεταξύ των οποίων
τη χρήση µεταλλικών πρόσθετων ουσιών στη βενζίνη, τα οποία ενδέχεται να έχουν
επιπτώσεις στη λειτουργία του εξοπλισµού για τη µείωση της ρύπανσης και συνεπώς στις
εκποµπές των οχηµάτων. Οι τροπολογίες αυτές ενσωµατώνονται συνοπτικά στην αιτιολογική
σκέψη 17 και στο άρθρο 1 σηµείο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ) αντιστοίχως.

3.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογίες 3, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32 & 37

Οι τροπολογίες 10, 19 και 27, σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν
αυτοµάτως το δικαίωµα να προωθούν την νωρίτερη διάθεση στην αγορά βενζίνης και ντίζελ
µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg µέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων, δεν
έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο δεδοµένου ότι δεν συµβιβάζονται µε τη νοµική βάση της
παρούσας πρότασης και µε τις ισχύουσες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Οι τροπολογίες 20, 21, 24, 25 που προτείνουν την κατάργηση της δυνατότητας για τα κράτη
µέλη να ζητούν, για χρονικό διάστηµα έως δύο ετών, εξαίρεση από την υποχρέωση διάθεσης
στην αγορά βενζίνης και ντίζελ µε περιεκτικότητα σε θείο µικρότερη των 50 mg/kg από 1ης
Ιανουαρίου 2005, δεν έγιναν δεκτές.

Οι τροπολογίες 3, 12, 26 και 37 που προβλέπουν ότι το ντίζελ που χρησιµοποιείται σε µη
οδικά κινητά µηχανήµατα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ίδιες περιβαλλοντικές
προδιαγραφές µε το ντίζελ των οδικών οχηµάτων από 1ης Ιανουαρίου 2005 δεν έγιναν
δεκτές. Ωστόσο, στο άρθρο 1, σηµείο 6, παράγραφος (2), το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να εκπονήσει τις απαιτούµενες προδιαγραφές για το ντίζελ όταν θα εξετάσει τα πρότυπα
εκποµπών του εποµένου σταδίου για τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση των µη οδικών
κινητών µηχανηµάτων.

Οι τροπολογίες 5, 11, 15, 18, 23 και 32, που αφορούν την επίσπευση (στην 1η Ιανουαρίου
2008) της λήξης της προθεσµίας µετά την οποία το σύνολο της πωλούµενης βενζίνης και του
πωλούµενου ντίζελ πρέπει να έχει µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg καταργώντας τη
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δυνατότητα για την Επιτροπή να επιβεβαιώσει την καταληκτική ηµεροµηνία για το ντίζελ και
προβλέποντας δυνατότητα παρέκκλισης για κοινωνικοοικονοµικούς λόγους, δεν
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. Το Συµβούλιο συµφώνησε ωστόσο να συντοµεύσει την
προθεσµία ορίζοντας την 1η Ιανουαρίου 2009 ως καταληκτική ηµεροµηνία αλλά διατήρησε
τη δυνατότητα για την Επιτροπή να επιβεβαιώσει την ηµεροµηνία στην περίπτωση του ντίζελ
το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

3.4. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν
ενσωµατώθηκαν στο σύνολό τους ή εν µέρει στην κοινή θέση του Συµβουλίου

Τροπολογίες 42/45 & 43/46

Οι τροπολογίες 42/45 και 43/46 προτείνουν να θεσπίσει η Επιτροπή µε διαδικασία
επιτροπής, κριτήρια για τον προσδιορισµό του τι αποτελεί δυνατότητα διάθεσης βενζίνης και
ντίζελ περιεκτικότητας σε θείο 10 mg/kg σε ισόρροπη γεωγραφική βάση στο στάδιο
εισαγωγής του µέτρου. Ενώ η Επιτροπή δέχθηκε τις τροπολογίες αυτές, το Συµβούλιο τις
απέρριψε κρίνοντας ότι η απόκλιση των τοπικών συνθηκών θα διακυβεύσει την ανάπτυξη
των κοινών αυτών κριτηρίων.

3.5. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

∆ιευρυµένη βάση για τη δικαιολόγηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών

Το Συµβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει προηγούµενη διάταξη του άρθρου 6 της οδηγίας
98/70/ΕΚ, βάσει της οποίας τα κράτη µέλη µπορούν, για λόγους ατµοσφαιρικής ρύπανσης, να
απαιτήσουν σε συγκεκριµένες περιοχές τους, και µε την επιφύλαξη κοινοτικής διαδικασίας
ελέγχου, τη διάθεση στην αγορά µόνο καυσίµων που ανταποκρίνονται σε αυστηρότερες
περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ώστε να συµπεριληφθούν και λόγοι ρύπανσης των υπογείων
υδάτων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κοινή θέση εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο. Οι διατάξεις συµβαδίζουν σε γενικές
γραµµές µε την πρόταση της Επιτροπής αν και η προθεσµία µετά την οποία το σύνολο της
πωλούµενης βενζίνης και του πωλούµενου ντίζελ στην Κοινότητα θα πρέπει να έχουν µέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg συντοµεύθηκε κατά 24 µήνες και ως καταληκτική
ηµεροµηνία ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2009. Όσον αφορά το ντίζελ, η καταληκτική
ηµεροµηνία της 1ης Ιανουαρίου 2009 για την πλήρη µετάβαση της αγοράς στα 10 mg/kg θα
επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο επισκόπησης την οποία θα ολοκληρώσει η Επιτροπή το αργότερο
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005, αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 που είχε προταθεί αρχικά.

Η κοινή θέση δεν θα µειώσει µακροπρόθεσµα τα περιβαλλοντικά οφέλη της πρότασης της
Επιτροπής. Βραχυπρόθεσµα, και αυτό θα εξαρτηθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις, η
επίσπευση της ηµεροµηνίας για την τελική µετάβαση της αγοράς στα 10 mg/kg ενδέχεται να
µεταβάλει την ισορροπία µεταξύ βελτιώσεων της ποιότητας του αέρα και µειώσεων των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, όλα αυτά µπορούν να ληφθούν υπόψη στην
επισκόπηση που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2005. Η Επιτροπή είναι εποµένως σε θέση να
δεχθεί και να υποστηρίξει την κοινή θέση.


