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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σχέδιο οδηγίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τις προδιαγραφές 
για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1998, αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση 
και την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας επανειλημμένως πάρει θέση επί του θέματος, 
υποστήριξε πάντοτε όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούσαν 
στην μείωση της εκπομπής των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατά 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, απεφασίσθη ότι οι ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας έπρεπε να φθάσουν στο 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, ενώ τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 10% της 
κατανάλωσης καυσίμων 

Εξάλλου, οι εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις της οργάνωσης των αγορών των φυτοκαλλιεργειών 
περιορίζουν τις δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων αυτών. Τα βιοκαύσιμα προσφέρουν 
εναλλακτικές λύσεις στους αγρότες, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή πολιτική χωροταξίας 
και την απασχόληση στην ύπαιθρο. Επιπλέον, οι αγροί που βρίσκονται σήμερα σε 
αγρανάπαυση αποτελούν απόθεμα για την κάλυψη της νέας αυτής ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο οδηγίας που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
σκοπό την διόρθωση των προδιαγραφών της βενζίνης με ανάμιξη βιοκαυσίμων, αποτελεί 
μείζον στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής το οποίο επιτρέπει την διευκόλυνση της 
χρησιμοποίησής τους.

Είναι πράγματι επείγον οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην οδηγία 98/70 να 
συμβαδίζουν με τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτον, οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων δεν θα μπορούν να 
επιτευχθούν παρά μόνον εάν οι παραγωγοί και οι διανομείς προβαίνουν στην άμεση πρόσμιξη 
της αιθανόλης στην βενζίνη. Μία λύση θα ήταν να θέσουν οι πετρελαϊκές εταιρείες στη 
διάθεση των παραγωγών βιοκαυσίμων ή των διανομέων επαρκείς ποσότητες βενζίνης 
χαμηλής πτητικότητας. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών που ισχύουν σήμερα για τη βενζίνη.

Επίσης, τα κράτη μέλη επιθυμούν ήδη να θεσπίσουν τις διατάξεις που αφορούν την άμεση 
ανάμιξη της αιθανόλης στην βενζίνη, ανταποκρινόμενα στην επιθυμία των ευρωπαίων 
πολιτών, πρέπει να μπορούν να το πράξουν. Και αυτό είναι δικαιολογημένο, πολύ 
περισσότερο που η αναθεώρηση της οδηγίας θα έπρεπε να είχε ήδη πραγματοποιηθεί περί τα 
τέλη του 2005 και έχει σημειωθεί καθυστέρηση δύο περίπου ετών.

Τέλος, η τεχνολογική ανάπτυξη των κινητήρων και των βιοκαυσίμων που θα 
χρησιμοποιούνται μελλοντικά, επιτρέπει την πρόβλεψη ότι τα μελλοντικά μίγματα θα 
υπερβούν το σημερινό όριο πρόσμιξης αιθανόλης στην βενζίνη, το οποίο είναι 5% . Ο στόχος 
αυτός είναι βεβαίως απολύτως ευκταίος, διότι ανταποκρίνεται ακριβώς στην πολιτική για την 
μείωση της εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πρέπει όμως 
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και να υπάρξει μέριμνα ώστε η ενημέρωση των καταναλωτών να είναι η πληρέστερη δυνατή, 
ώστε να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα ως προς την χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων από 
παλαιότερους κινητήρες, μη προσαρμοσμένους στους νέους τύπους βενζίνης.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία αριθ. 85/536 ΕΟΚ, ο ευρωπαϊκός όρχος οχημάτων μπορεί 
στο εξής να δέχεται καύσιμο που περιέχει μέχρι και 5% βιοαιθανόλης ή 15% ΕΤΒΕ. Υπό τις 
προϋποθέσεις αυτές, προτείνεται απλοποιημένη σήμανση, η οποία θα περιορίζεται μόνον 
στους τύπους βενζίνης που θα περιέχουν ποσοστό ανώτερο του 5% αιθανόλης ή του 15% 
ΕΤΒΕ.

Η ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεν είναι παρά ένα από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Επείγει 
συνεπώς να ορισθούν το συντομότερο δυνατόν νέοι περιορισμοί οι οποίοι θα επιβληθούν 
στον τομέα των μεταφορών, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να τηρήσεις τις διεθνείς της 
δεσμεύσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να περιληφθεί στο σχέδιο οδηγίας διαδικασία με την οποία 
θα καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της 
μείωσης των C0² στον τομέα των μεταφορών, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 
έως το 2020.

Ο στόχος για τη μείωση κατά 10% σε δέκα έτη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου, ανά μονάδα ενέργειας, ανταποκρίνεται στην πολιτική που 
επιθυμούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες. Η σημασία του στόχου αυτού θα απαιτούσε ιδιαίτερη 
συζήτηση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να προσδιορισθούν 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Δεδομένου ότι η κατάσταση επείγει, η Επιτροπή Γεωργίας υποστηρίζει την αρχή της 
συμπερίληψης των διατάξεων αυτών στην οδηγία αυτή, μολονότι πρωταρχικός στόχος της 
είναι η τροποποίηση της ποιότητας της βενζίνης.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή Γεωργίας είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτική όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να αποφασισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 
εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη από 1ης Ιανουαρίου 2009. Προς τον σκοπό αυτό, ζητεί από 
την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με  την εξέλιξη των 
συζητήσεων και, κυρίως, να του αναφέρει τους λόγους που θα προκαλούσαν καθυστέρηση 
στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:



AD\683978EL.doc 5/19 PE 390.722v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε 
την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή 
άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις 
µεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Η κοινοτική 
στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί 
περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα». Στην ανακοίνωση 
δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω 
ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και της 
τεχνολογίας βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται 
σαφώς ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να 
μην οδηγήσει σε αύξηση των 
περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η 
ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανακοίνωση 
αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας βιοκαυσίμων. 

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε 
την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή 
άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις 
µεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Τα 
βιοκαύσιμα είναι ένα μόνον από τα μέσα 
για την υλοποίηση των στόχων που έχουν 
καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
θέματα μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και ειδικότερα στον τομέα 
των μεταφορών. Η κοινοτική στρατηγική 
για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω 
το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα». Στην ανακοίνωση δηλώνεται η 
πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των 
βιοκαυσίμων και της τεχνολογίας 
βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η 
ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να μην οδηγήσει 
σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών 
και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. 
Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι 
είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων. 

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές 
ευθύνονται για περίπου 20% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. 
Μία προσέγγιση για τη μείωση των 
εκπομπών αυτών είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. 

(9) Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές 
ευθύνονται για περίπου 20% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. 
Για τη μείωση των εκπομπών αυτών, είναι 
απαραίτητη η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο 
ζωής αυτών των καυσίμων. Τούτο μπορεί να 
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Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους 
τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της 
Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το 
σημαντικό μερίδιο των εκπομπών από τις 
οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο να 
συγκροτηθεί μηχανισμός με τον οποίο θα 
απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων
να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής των καυσίμων που 
προμηθεύουν και να μειώνουν τις εκπομπές 
αυτές κατά καθορισμένο ετήσιο ποσοστό 
από το 2010 και μετά. Επειδή μία από τις 
συνέπειες της παρούσας οδηγίας θα είναι η 
μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης 
βιοκαυσίμων, ο μηχανισμός για την 
παρακολούθηση και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Με 
δεδομένα τη φιλοδοξία της Κοινότητας να 
μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και το σημαντικό μερίδιο των 
εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, είναι 
σκόπιμο να συγκροτηθεί μηχανισμός με τον 
οποίο θα απαιτείται από τους προμηθευτές 
καυσίμων να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά 
με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων που 
προμηθεύουν και να μειώνουν τις εκπομπές 
αυτές κατά καθορισμένο ετήσιο ποσοστό 
από το 2010 και μετά. Ένας από τους 
στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η 
μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης 
βιοκαυσίμων, ο μηχανισμός για την 
παρακολούθηση και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/30/ΕΚ και θα πρέπει ν' 
αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 2008.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια προορατική πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, ώστε να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις διεθνείς της 
υποχρεώσεις στο θέμα αυτό.

Εξάλλου, η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής όσον αφορά τις προδιαγραφές για τους τύπους 
βενζίνης θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Οι καθυστερήσεις που
σημειώθηκαν οδηγούν στην συνεχή αναβολή της θέσπισης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να θεσπίσει κατεπειγόντως όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή, το 
συντομότερο δυνατό, όλων των απαραίτητων στοιχείων για μια δυναμική πολιτική μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητος ο καθορισμός μιας 
υποχρεωτικής προθεσμίας για την εφαρμογή στην πράξη ενός μηχανισμού δήλωσης και 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

(9α) Η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου είναι επιτακτική και 
επιβάλλεται σε όλες τις χώρες. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους 
στόχους, θα πρέπει να αποδείξει τις 
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δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που 
επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, 
δεδομένων των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που προκύπτουν από αυτές, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας 
μηχανισμός δήλωσης και μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προ 
της 1ης Ιανουαρίου 2009. Εάν δεν συμβεί 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους λόγους 
της καθυστέρησης αυτής.

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιτακτική και επιβάλλεται σε όλες τις 
χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να αποδείξει τις 
δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να 
ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 
το μερίδιο των βιοκαυσίμων στα καύσιμα 
για τις μεταφορές. Η συνεχής τεχνολογική 
πρόοδος στους τομείς του αυτοκινήτου και 
των καυσίμων, καθώς και η σταθερή 
βούληση εξασφάλισης βέλτιστων επιπέδων 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
υγείας, επιβάλλουν περιοδική επανεξέταση 
των προδιαγραφών των καυσίμων, η οποία 
να βασίζεται σε περαιτέρω μελέτες και 
αναλύσεις των επιπτώσεων που έχουν στις 
εκπομπές ρύπων τα πρόσθετα και τα 
βιοκαύσιμα ως συστατικά. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με τη δυνατότητα περιορισμού του 
διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για 
τις μεταφορές.

(11) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι 
το 2020 το μερίδιο των βιοκαυσίμων στα 
καύσιμα για τις μεταφορές. Η συνεχής 
τεχνολογική πρόοδος στους τομείς του 
αυτοκινήτου και των καυσίμων, καθώς και η 
σταθερή βούληση εξασφάλισης βέλτιστων 
επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος και 
της υγείας, επιβάλλουν περιοδική 
επανεξέταση των προδιαγραφών των 
καυσίμων, η οποία να βασίζεται σε 
περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις των 
επιπτώσεων που έχουν στις εκπομπές ρύπων 
τα πρόσθετα και τα βιοκαύσιμα ως 
συστατικά. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις σχετικά με
τη δυνατότητα περιορισμού του διοξειδίου 
του άνθρακα από τα καύσιμα για τις 
μεταφορές.
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ανέκαθεν ταχθεί υπέρ μιας φιλόδοξης χρησιμοποίησης των 
βιοκαυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από την πλευρά του, με την ανακοίνωσή της 8ης και 
9ης Μαρτίου υπενθύμισε τον στόχο για υποχρεωτική χρησιμοποίηση τουλάχιστον 10% 
βιοκαυσίμων στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

(11α) Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει 
νομοθετική πρόταση που θα έχει ως στόχο 
να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή καυσίμων 
από φυτικές πρώτες ύλες δεν θα θέσει σε 
κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι η επισιτιστική ασφάλεια. Οι πρώτες ύλες 
για την παραγωγή καυσίμων από φυτά καλλιεργούνται στα ίδια εδάφη με τα τρόφιμα. Για τον 
λόγο αυτόν είναι αναγκαία η ύπαρξη νομοθεσίας που θα εξασφαλίζει ότι η χρήση καυσίμων 
παραγόμενων από φυτά δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, τόσο εδώ, όσο και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12 Α (νέα)

(12α) Με την προσθήκη αιθανόλης στη 
βενζίνη αυξάνεται με όχι γραμμικό τρόπο η 
πίεση των ατμών του καυσίμου που 
προκύπτει.

Αιτιολόγηση

Η καλή κατανόηση των προβλημάτων που τίθενται οδηγεί σε τροποποίηση της διάταξης των 
τροπολογιών.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με 
την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη, ιδίως 
δε τα όρια της τάσης των ατμών και πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν 

(13) Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με 
την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη, ιδίως 
δε τα όρια της τάσης των ατμών και πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν 
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ότι η τάση ατμών μειγμάτων αιθανόλης δεν 
υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, θα πρέπει 
να επανεξετάζονται με βάση την πείρα από 
την εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

ότι η τάση ατμών μειγμάτων αιθανόλης δεν 
υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, θα πρέπει 
να επανεξετάζονται με βάση την πείρα από 
την εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ.
Πράγματι, η πίεση των ατμών των 
μιγμάτων συνδέεται επίσης με την αρχική 
σύνθεση των διαφόρων τύπων βενζίνης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πτητικότητα της αιθανόλης είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
αιθανόλης, η σύνθεση των τύπων βενζίνης που αναμιγνύονται είναι ο καθοριστικός παράγων 
της πτητικότητας του τελικού προϊόντος.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Με την προσθήκη αιθανόλης στη 
βενζίνη αυξάνεται η τάση ατμών του 
καυσίμου που προκύπτει, ενώ η τάση 
ατμών των μειγμάτων βενζίνης πρέπει να 
παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να 
περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών 
ρύπων.

(14) Η τάση ατμών των μειγμάτων βενζίνης 
πρέπει να παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να 
περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών 
ρύπων. Πράγματι, η αύξηση της πίεσης του 
ατμού του μίγματος βενζίνης-αιθανόλης 
φθάνει στον μέγιστο βαθμό με προσθήκη 
5% όγκου αιθανόλης, και μειώνεται σε 
μίγματα με μεγαλύτερο ποσοστό.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της πίεσης του ατμού του μίγματος φθάνει στον μέγιστο βαθμό με προσθήκη 5% 
όγκου αιθανόλης, και, στη συνέχεια, μειώνεται σε μίγματα με μεγαλύτερο ποσοστό.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη 
έχει ως αποτέλεσμα μη γραμμική μεταβολή 
της τάσης ατμών του μείγματος καυσίμου 
που προκύπτει. Για να εξασφαλισθεί ότι η 
τάση ατμών της βενζίνης που προκύπτει από 
την ανάμειξη δύο νόμιμων μειγμάτων 
βενζίνης – αιθανόλης τηρεί το νόμιμο όριο 
τάσης ατμών, πρέπει να καθορισθεί η 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
των εν λόγω μειγμάτων, ούτως ώστε να 
αντιστοιχεί με την πραγματική αύξηση της 

(15) Για να εξασφαλισθεί ότι η τάση ατμών 
της βενζίνης που προκύπτει από την 
ανάμειξη δύο νόμιμων μειγμάτων βενζίνης –
αιθανόλης τηρεί το νόμιμο όριο τάσης 
ατμών, πρέπει να καθορισθεί η 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
των εν λόγω μειγμάτων ώστε αυτή να 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη ποιότητα 
των τύπων βενζίνης, και έτσι να αντιστοιχεί 
με την πραγματική αύξηση της τάσης ατμών 
που προκύπτει από την προσθήκη 
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τάσης ατμών που προκύπτει από την 
προσθήκη συγκεκριμένου ποσοστού 
αιθανόλης στη βενζίνη.

συγκεκριμένου ποσοστού αιθανόλης στη 
βενζίνη.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πτητικότητα της αιθανόλης είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
αιθανόλης, η σύνθεση των τύπων βενζίνης που αναμιγνύονται είναι ο καθοριστικός παράγων 
της πτητικότητας του τελικού προϊόντος.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων 
χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του 
άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να 
εκπληρώνονται οι στόχοι για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια 
πετρελαίου πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, 
να διαθέτουν τις απαιτούμενες ποσότητες 
βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών. Επειδή 
αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, 
αυξάνεται το όριο της τάσης ατμών των 
μειγμάτων με αιθανόλη, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς 
βιοκαυσίμων.

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων 
χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του 
άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να 
εκπληρώνονται οι στόχοι για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια 
πετρελαίου πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, 
να διαθέτουν τις απαιτούμενες ποσότητες 
βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών. Δυστυχώς, 
διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει 
προς το παρόν, δεδομένου ότι η 
διαθεσιμότητα των τύπων βενζίνης με 
χαμηλή πίεση ατμών είναι ακόμη σαφώς 
ανεπαρκής.

Αιτιολόγηση

Δυστυχώς διαπιστώνεται καθημερινά ότι τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια δεν θέτουν στη διάθεση των 
παραγωγών βιοκαυσίμων που προβαίνουν σε μίξεις βενζίνης-αιθανόλης, όλες τις απαραίτητες 
ποσότητες βενζίνης με χαμηλή πίεση ατμών. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, 
διότι εμποδίζει την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και υπονομεύει τους πολιτικούς στόχους που 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Α (νέα)

(16α) Δεδομένης της ανεπάρκειας αυτής, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση ατμών για τα 
μίγματα που περιέχουν αιθανόλη θα έπρεπε 
να αυξηθεί προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η απαραίτητη ανάπτυξη της 
αγοράς των βιοκαυσίμων. 
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των παραγωγών βιοκαυσίμων όσον αφορά την 
ανεπαρκή τροφοδοσία με βενζίνες χαμηλής πίεσης ατμών και να παρακαμφθεί έτσι η θέση των 
διυλιστηρίων, προτείνεται αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης ατμών για τα μίγματα που 
περιέχουν αιθανόλη.

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Β (νέα)

(16β) Οι προδιαγραφές για τη βενζίνη, το 
ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
έπρεπε ήδη να αναθεωρηθούν προ της 
31ης Δεκεμβρίου 2005. Η καθυστέρηση 
που σημειώθηκε προκάλεσε την αυτή 
καθυστέρηση στην εφαρμογή των 
πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα 
των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2003/30 προέβλεπε ότι οι προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης έπρεπε ήδη να αναθεωρηθούν προ της 31ης Δεκεμβρίου 2005. Αιτιολογική 
Σκέψη 16γ (νέα)

Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Γ (νέα)

(16γ) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
παράταση της καθυστέρησης όσον αφορά 
την εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών, η Επιτροπή πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να προβούν το συντομότερο στην 
πρόσμιξη αιθανόλης στη βενζίνη.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ακατανόητη η περαιτέρω παράταση της καθυστέρησης που σημειώθηκε από τον 
Δεκέμβριο 2005 και μετά. Για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
μία παρέκκλιση στα κράτη μέλη, τα οποία, προκειμένου να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων 
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για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εφαρμόζουν ή επιθυμούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, προωθώντας την άμεση πρόσμιξη 
αιθανόλης στη βενζίνη.

Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Δ (νέα)

(16δ) Δεδομένου ότι τα νέα καύσιμα 
ενδέχεται να συνεπάγονται κάποιους 
κινδύνους για ορισμένους παλαιούς 
κινητήρες, είναι απαραίτητο να υπάρξει 
κατάλληλη σήμανση των καυσίμων που 
περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
βιοκαυσίμων από αυτά που διατίθενται 
σήμερα στο εμπόριο, για την ενημέρωση 
των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του σχεδίου οδηγίας πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανησυχίες των 
καταναλωτών, χωρίς τη συνδρομή των οποίων οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Αυτό ισχύει 
κυρίως για τους κατόχους παλαιών οχημάτων, η κατασκευή των οποίων δεν ελάμβανε υπόψη 
τα νέα καύσιμα.

Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου 
μηχανισμού για την παρακολούθηση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει 
τη μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη 
οδικά κινητά μηχανήματα. Επειδή τα μέτρα 
αυτά, όπως και τα μέτρα για την 
προσαρμογή των αναλυτικών μεθόδων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 
98/70/ΕΚ, είναι γενικής φύσεως και 
προβλέπεται να συμπληρώνουν την 
παρούσα οδηγία με την προσθήκη νέων μη 
ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να 

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου 
μηχανισμού για την παρακολούθηση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει 
τη μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη 
οδικά κινητά μηχανήματα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει τακτικά αναφορές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα 
προβλήματα που ανεφύησαν, ιδίως σε 
περίπτωση καθυστέρησης εφαρμογής των 
μέτρων αυτών. Επειδή τα μέτρα αυτά, όπως 
και τα μέτρα για την προσαρμογή των 
αναλυτικών μεθόδων που προβλέπονται στο 
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υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

άρθρο 10 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, είναι 
γενικής φύσεως και προβλέπεται να 
συμπληρώνουν την παρούσα οδηγία με την 
προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, 
θα πρέπει να υιοθετηθούν σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, αποτελεί 
ένα από τους πρωταρχικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι ο 
εκφραστής όλων των ανησυχιών που διατυπώνονται από τους ευρωπαίους πολίτες στον τομέα 
αυτόν. Για τον λόγο αυτό ζητεί να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας των μέτρων 
που αφορούν τον περιορισμό της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, τουλάχιστον να 
ενημερώνεται για κάθε καθυστέρηση επεξεργασίας και εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Τροπολογία 16
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21 Α (νέα)

(21α)Πρέπει να προωθηθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο η έρευνα για νέους κινητήρες οι 
οποίοι να εκπέμπουν λιγότερα αέρια 
θερμοκηπίου. Πρέπει επίσης η έρευνα να 
επιτρέψει προβλέψεις σχετικά με  την 
εξέλιξη των καυσίμων που θα είναι 
διαθέσιμα κατά τα προσεχή είκοσι έτη.

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία των κινητήρων εξελίσσεται επίσης. Πρέπει να προωθηθεί σε κοινοτικό επίπεδο η 
έρευνα για νέους κινητήρες οι οποίοι να εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου. Πρέπει επίσης 
η έρευνα να επιτρέψει προβλέψεις σχετικά με  την εξέλιξη των καυσίμων που θα είναι 
διαθέσιμα κατά τα προσεχή είκοσι έτη με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα και 
συγκεκριμένα τύπων βενζίνης με περιεκτικότητα σε αιθανόλη κατά 20% έως 30%, καύσιμα επί 
των οποίων ήδη εργάζονται οι κατασκευαστές κινητήρων.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, Γ)

Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

«3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές 
του παραρτήματος ΙΙΙ επισημαίνεται στη 
γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους 

«3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές 
του παραρτήματος ΙΙΙ δεν έχει ανάγκη 
ειδικής σήμανσης όσον αφορά την 
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ως "Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε 
βιοκαύσιμα ".

πρόσμιξη αιθανόλης ή ΕΤΒΕ.

Αιτιολόγηση

Η διαπίστωση που μπορεί να γίνει είναι ότι ο σημερινός όρχος οχημάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιεί καύσιμο που περιέχει ποσοστό μέχρι 5% αιθανόλης ή 15% 
ΕΤΒΕ. Η χρησιμοποίηση βενζίνης με περιεκτικότητα αιθανόλης κάτω του 5% ή ΕΤΒΕ κάτω του 
15% είναι σήμερα συνήθης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η αναφορά 
πρόσμιξης χαμηλού ποσοστού αιθανόλης ή ΕΤΒΕ δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την 
καλή ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, Γ)

Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα 
ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως 
"Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε 
βιοκαύσιμα ".»

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα 
ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως 
"Βενζίνη εμπλουτισμένη με βιοκαύσιμα ".»

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα είδη βενζίνης που περιέχουν άνω του 5% αιθανόλη ή του 15% ΕΤΒΕ, μόνον τα 
οχήματα της πλέον πρόσφατης παραγωγής μπορούν να καταναλώσουν τέτοια μίγματα. Για τον 
λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να επικεντρωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών στα είδη βενζίνης 
που περιέχουν άνω του 5% αιθανόλη ή άνω του 15% ΕΤΒΕ, ώστε να αποφευχθεί κάθε 
πρόβλημα ασυμβατότητας με τα οχήματά τους και να στραφεί προς την κατανάλωση 
καταλληλότερης βενζίνης από την άποψη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, Β Α (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο) (οδηγία 98/70/ΕΚ)

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο γ α):
"γ α) Τα κράτη μέλη φροντίζουν επίσης 
ώστε, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 
2012, η αμόλυβδη βενζίνη με 
περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη 
τουλάχιστον 70% v/v να πληροί τις 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές που 
ορίζονται στο παράρτημα VI α".
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Αιτιολόγηση

Για τη νέα βενζίνη Ε 85 είναι απαραίτητη η εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε βιοαιθανόλη (τουλάχιστον 70% 
v/v).

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7 α, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

3α. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με  την 
μεθοδολογία που επελέγη όσον αφορά τις 
πληροφορίες που περιέχονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που 
ελήφθησαν βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για κάθε καθυστέρηση όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων της παρούσας 
οδηγίας σε θέματα μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιτακτική και επιβάλλεται σε όλες τις 
χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να αποδείξει τις 
δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Επίσης, δεδομένων των περιβαλλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από 
αυτές, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός δήλωσης και μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, προ της 1ης Ιανουαρίου 2009. Εάν δεν συμβεί αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους λόγους της καθυστέρησης αυτής.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

Παράρτημα III (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:
Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με την 
προσθήκη του ακόλουθου κειμένου: «Σε 
καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή 

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:
Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με την 
προσθήκη του ακόλουθου κειμένου: «Σε 
καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τάση ατμών επιτρέπεται να 
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περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται 
στον πίνακα του παραρτήματος VI.»

υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 
για την τρέχουσα περίοδο, που εμφαίνεται 
στον πίνακα του παραρτήματος VI.»

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η άμεση πρόσμιξη 
βιοαιθανόλης στην βενζίνη.

Τροπολογία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, 11η σειρά (Περιεκτικότητα σε οξυγόνο), 4η στήλη (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

3,7 4,0

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναφοράς της αμόλυβδης βενζίνης -προδιαγραφές EN 228 -
προβλέπουν ότι η πυκνότητά της πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 720 και 775 kg/m3 à 15°C. Στην 
περίπτωση που 10% v/v αιθανόλης θα προσετίθετο σε βενζίνη της χαμηλότερης επιτρεπόμενης 
πυκνότητας -720 kg/m3 - η περιεκτικότητα σε οξυγόνο της βενζίνης αυτής με πρόσμιξη 
αιθανόλης θα υπερέβαινε το 3,7% m/m, και θα ήταν, ως εκ τούτου, εκτός προδιαγραφών: ο 
καθορισμός της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο σε 4% m/m επιτρέπει την πρόσμιξη 10% 
v/v αιθανόλης σε κάθε είδους αμόλυβδη βενζίνη εντός προς προδιαγραφών, χωρίς τον κίνδυνο 
να βρίσκεται η βενζίνη αυτή, μετά την πρόσμιξη, εκτός προδιαγραφών.

Τροπολογία 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υποσημείωση 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες 
χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών 
πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa. Σε 
καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή 
περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει 60kPa 
κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον 
πίνακα του παραρτήματος VI

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες 
χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών 
πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa. Σε 
καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τάση ατμών επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 
για την τρέχουσα περίοδο που εμφαίνεται 
στον πίνακα του παραρτήματος VI

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η άμεση πρόσμιξη 
βιοαιθανόλης στην βενζίνη.
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Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15 Α (νέο)

Παράρτημα VI α (νέο) (οδηγία 98/70/ΕΚ)

15a. Στο παράρτημα στην παρούσα οδηγία προστίθεται το εξής παράρτημα VIa:

'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI A

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τύπος: Βενζίνη E 85

Απαιτήσεις και μέθοδοι ανάλυσης
Όρια (2)

Παράμετρος (1) Μονάδα Ελάχιστο Μέγιστο
Αριθμός οκτανίου research 95 -
Αριθμός οκτανίου κινητήρα

85 -
- Ανώτερες αλκοόλες (C3-C8) % v/v - 2,0
- Μεθανόλη % v/v - 1,0
- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα 
άνθρακα ανά μόριο

% v/v - 5,2
Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 1

Απαιτήσεις σχετιζόμενες με το κλίμα και μέθοδοι ανάλυσης
Όρια (2)

Τύπος A (θέρος) Τύπος B (χειμώνας)
Παράμετρος (1) Μονάδα Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο 

- Αιθανόλη και ανώτερες αλκοόλες % v/v 753 86 703 80
- Σούπερ 95, σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 228 % v/v - 25 - 30
- Τάση ατμών kPa 35 60 50 90

(1)  Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 228:1999. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
αναλυτική μέθοδο, η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 228:1999, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα 
μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επαναληπτικότητας με την αναλυτική μέθοδο που 
αντικαθιστά.
(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό οριακών τιμών τους, εφαρμόστηκαν οι όροι 
του διεθνούς προτύπου ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου — Προσδιορισμός και εφαρμογή των δεδομένων ακριβείας σε σχέση με τις 
μεθόδους δοκιμών», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη διαφορά 2 R 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 θέσουν σε εμπορία τη βενζίνη E 85 με ελάχιστη περιεκτικότητα 65% v/v, σύμφωνα με τα 
εθνικά πρότυπα που εγκρίνονται στη βάση του ευρωπαϊκού προτύπου CWA 15293:2005.'
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Αιτιολόγηση

Για τη νέα βενζίνη Ε 85 είναι απαραίτητη η εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε βιοαιθανόλη (τουλάχιστον 70% 
v/v). 
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