
AD\693143EL.doc PE390.741v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2007/0019(COD)

13.11.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις 
προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές 
μεταφορές, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miloslav Ransdorf



PE390.741v02-00 2/17 AD\693143EL.doc

EL

PA_Legam



AD\693143EL.doc 3/17 PE390.741v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, η οποία χρονολογείται από το 1998, εκθέτει κοινές 
προδιαγραφές της ΕΕ για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικές καύσης που 
χρησιμοποιείται σε οδικά οχήματα, πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και μη οδικά κινητά 
μηχανήματα όπως μηχανές έλξης, μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και ελκυστήρες. 

Η πρόταση αποτελεί αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, που 
αποβλέπει στο να θέτει νέα πρότυπα για τα καύσιμα μεταφορών έτσι ώστε να μειωθεί 
περαιτέρω η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα από ρύπους όπως το θείο, τα σωματίδια και οι 
πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Επί πλέον, τα νέα πρότυπα θα εισαγάγουν την 
υποχρέωση να μειωθεί η συμβολή των οδικών καυσίμων στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, η 
αναθεώρηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
της ΕΕ για μερίδιο 10% των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση βενζίνης και 
πετρελαίου μεταφορών στην ΕΕ έως το 2020.

Κεντρικό μέτρο της πρότασης είναι ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καυσίμων 
και βιοκαυσίμων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα, οι προμηθευτές καυσίμων θα 
υποχρεωθούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν τα καύσιμά 
τους κατά τον κύκλο ζωής τους (δηλαδή κατά τη διύλιση, την μεταφορά και τη χρήση τους) 
κατά 1% ετησίως αρχίζοντας από το 2011. Τούτο θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, που ισοδυναμεί με 500 εκατομμύρια τόνους 
CO2.

Δεύτερον, για να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιείται μεγαλύτερος όγκος βιοκαυσίμων στη 
βενζίνη, θα δημιουργηθεί ένα νέο μείγμα βενζίνης, με υψηλότερο επιτρεπόμενο περιεχόμενο 
πρόσθετων που περιέχουν οξυγόνο (οι λεγόμενοι οξυγονωτές) συμπεριλαμβανομένης της 
αιθανόλης σε ποσοστό έως και 10%. Τα διάφορα μείγματα βενζίνης θα επισημαίνονται 
σαφώς ώστε να αποφεύγονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι να προκληθεί βλάβη σε υφιστάμενα 
οχήματα, δεδομένου ότι η αιθανόλη είναι ασύμβατη με τα συστήματα καυσίμων ορισμένων 
οχημάτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση. Η προώθηση της περαιτέρω 
ανάπτυξης καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και άλλων μέτρων για την μείωση 
των εκπομπών από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων έχει ζωτική σημασία προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι ο τομέας των καυσίμων θα συνεισφέρει και αυτός στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης αερίων του θερμοκηπίου που έχει θέσει η ΕΕ. Ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης υποστηρίζει σθεναρά την έννοια της μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από καύσιμα "από την πηγή στην κατανάλωση" η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη 
τις εκπομπές που οφείλονται στην παραγωγή του ίδιου του καυσίμου. Είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να οδηγηθεί η βιομηχανία καυσίμων σε μια συνολικά αειφόρο κατεύθυνση, 
επιτρέποντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
χαιρετίζει επίσης τις προτεινόμενες προδιαγραφές μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο για το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, που θα καταστήσει δυνατά καύσιμα κατάλληλα για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των οχημάτων, θα μειώσει τις εκπομπές σωματιδίων και θα 
κάνει δυνατή την εισαγωγή συστημάτων μετεπεξεργασίας στο μέλλον.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι χαμηλότερες εκπομπές είναι δυνατό να 
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επιτευχθούν μόνο μέσα από μια καλύτερα συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η 
οποία απαιτεί όχι μόνο την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών από τη βιομηχανία 
καυσίμων και την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και τους προμηθευτές τους, αλλά και 
σταθερή δέσμευση από τους παράγοντες χάραξης πολιτικής, τους παρόχους υποδομών και 
τους οδηγούς (μεταξύ άλλων, την καθιέρωση φορολόγησης με βάση το CO2, βελτιωμένες 
οδηγητικές δεξιότητες και συμπεριφορά, ασφαλέστερες υποδομές).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι πρέπει να βρεθεί μια 
ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της προώθησης της ανάπτυξης της αγοράς βιοκαυσίμων και της 
αποφυγής ενδεχομένων κινδύνων και πρόκλησης ζημιών στα υφιστάμενα αυτοκίνητα και στο 
περιβάλλον. Κατά τη γνώμη του συντάκτη, η πρόταση της Επιτροπής από την άποψη αυτή 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, δεδομένου ότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών 
βιοκαυσίμων εις βάρος άλλων που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο μη 
συμβατότητας με τα υφιστάμενα οχήματα και με το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης όχι μόνον είναι ασύμβατη με πολλά 
υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων, αλλά και θα οδηγήσει σε αύξηση των 
εκπομπών ρυπαντικών ατμών. Στην πρόταση της Επιτροπής εισάγεται μια ειδική ρήτρα για 
την τάση ατμών για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη. Ωστόσο, οι ατμοί αυτοί, που είναι 
επίσης γνωστοί ως πτητικές οργανικές ενώσεις, συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από 
όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορούν να προκαλέσουν πρόωρους θανάτους σε 
ανθρώπους με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πρόταση θα μπορούσε να ενισχυθεί 
με το να επιτραπεί και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις (όπως βιο-ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ, 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο) να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 
καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και στην μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων. Επιτρέποντας σε μεγαλύτερη ευελιξία 
ώστε να χρησιμοποιούνται όλα τα βιοσυστατικά, η Ευρώπη θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τη δυνητική συνεισφορά τους για την επίτευξη των νέων στόχων της ΕΕ σχετικά με τα 
βιοκαύσιμα.

Ο εισηγητής θα ήθελε περαιτέρω να επισημάνει τον αναντικατάστατο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τεχνικές καινοτομίες σε σχέση με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. 
Για παράδειγμα, μια εφεύρεση από την Τσεχική Δημοκρατία θα μπορούσε να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως και κατά 70% εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη. Τα 
διαχωρισμένα απόβλητα μπορούν να χρησιμεύσουν ως δευτερογενής πρώτη ύλη.

Τέλος ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει την ανάγκη εξορθολογισμού 
του συνολικού συστήματος μεταφορών στην ΕΕ. Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των οδικών 
μεταφορών είναι υπερβολικά υψηλό, ενώ των σιδηροδρομικών μεταφορών πολύ χαμηλό. 
Είναι απαραίτητο να προπαρασκευαστεί, να παρουσιαστεί και να συζητηθεί μια συνολική 
προσέγγιση όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών για το σύνολο της ΕΕ και να 
συμπεριληφθούν όλα τα κατάλληλα είδη μεταφορών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με τίτλο «Θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση» καθορίστηκαν 
στόχοι για την μείωση των εκπομπών ρύπων 
μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν 
από εκτενή ανάλυση του κόστους και των 
οφελών. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως 
στόχοι η μείωση κατά 82% των εκπομπών 
του SO2, κατά 60% των οξειδίων του 
αζώτου, κατά 51% των πτητικών οργανικών 
ενώσεων (VOC) και κατά 59% των 
σωματιδίων PM2.5 ως προς τις εκπομπές 
του 2000. Σε μελλοντική νομοθεσία πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα 
που έχουν τροποποιήσεις της οδηγίας 
98/70/ΕΚ στις εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων από πρατήρια 
καυσίμων.

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με τίτλο «Θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση» καθορίστηκαν 
στόχοι για την μείωση των εκπομπών ρύπων 
μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν 
από εκτενή ανάλυση του κόστους και των 
οφελών. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως 
στόχοι η μείωση κατά 82% των εκπομπών 
του SO2, κατά 60% των οξειδίων του 
αζώτου, κατά 51% των πτητικών οργανικών 
ενώσεων (VOC) και κατά 59% των 
σωματιδίων PM2.5 ως προς τις εκπομπές 
του 2000. Σε μελλοντική νομοθεσία πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα 
που έχουν τροποποιήσεις της οδηγίας 
98/70/ΕΚ στις εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων από πρατήρια 
καυσίμων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση προόδου, πριν από την 
παρουσίαση πρότασης για παρόμοια
μελλοντικά νομοθετήματα. 

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και τις 
συνέπειες για τους παραγωγούς καυσίμων και τη  αυτοκινητοβιομηχανία, οποιαδήποτε αλλαγή 
στη νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε μια έκθεση προόδου πόυ θα περιγράφει τις 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες κάθε πρότασης.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Η Κοινότητα έχει θεσπίσει κανονιστικές 
διατάξεις που περιορίζουν τις εκπομπές 
ρύπων από ελαφρά και βαρέα φορτηγά 
οχήματα. Οι προδιαγραφές για τα καύσιμα 
είναι ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν θετικά την τήρηση αυτών των 
ορίων εκπομπών. 

(5) Η Κοινότητα έχει θεσπίσει κανονιστικές 
διατάξεις που περιορίζουν τις εκπομπές 
ρύπων από ελαφρά και βαρέα φορτηγά 
οχήματα. Οι προδιαγραφές για τα καύσιμα 
είναι ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν θετικά την τήρηση αυτών των 
ορίων εκπομπών. Οι εκπομπές ρύπων 
μπορούν επίσης να περιορισθούν και με 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών 
δημόσιων συγκοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να περιορισθεί και με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικότερων δημόσιων συγκοινωνιών. Το 80% του πληθυσμού ζει 
σε αστικές περιοχές και οι αστικές συγκοινωνίες ευθύνονται για το 40% όλων των εκπομπών 
CO2.

Τροπολογία 3
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 

(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 
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αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας βιοκαυσίμων. 

αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας βιοκαυσίμων. Θα ήταν 
σκόπιμο να γίνουν επενδύσεις στις 
ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, δεδομένου 
ότι πρέπει να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός 
για τη χρήση της γης μεταξύ διατροφικών 
καλλιεργειών, αφενός, και καλλιεργειών για 
βιοκαύσιμα, αφετέρου.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικά για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος, αλλά οι 
καλλιέργειες για βιοκαύσιμα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις καλλιέργειες για προϊόντα 
διατροφής, ούτε να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Τροπολογία 4
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 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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο 
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 5
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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 
τάσης ατμών που προκύπτει από την 
προσθήκη συγκεκριμένου ποσοστού 
αιθανόλης στη βενζίνη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο 
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 6
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.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ανώτατης πίεσης ατμών, όπως προτείνει η Επιτροπή, δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί με περιβαλλοντικά και υγειονομικά επιχειρήματα. 

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Η τεχνολογία βιοκαυσίμων εξελίσσεται. 
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όλων των 
δυνατοτήτων για τη μετατροπή της βιομάζας 
σε καύσιμο προς χρήση στις μεταφορές. 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η υιοθέτηση 
ισορροπημένης προσέγγισης για τα όρια που 
καθορίζονται στην οδηγία, με σκοπό να 
αυξηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση των 
διαφόρων βιοκαυσίμων,  μεταξύ άλλων της 
μεθανόλης, της αιθανόλης, των ανώτερων 
αλκοολών, των αιθέρων και άλλων 
οξυγονούχων ενώσεων.

(21) Η τεχνολογία βιοκαυσίμων εξελίσσεται. 
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όλων των 
δυνατοτήτων για τη μετατροπή της βιομάζας 
σε καύσιμο προς χρήση στις μεταφορές. 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η υιοθέτηση 
ισορροπημένης και τεχνολογικά ουδέτερης
προσέγγισης για τα όρια που καθορίζονται 
στην οδηγία, με σκοπό να αυξηθεί, κατά 
περίπτωση, η χρήση των διαφόρων 
βιοκαυσίμων,  μεταξύ άλλων της μεθανόλης, 
της αιθανόλης, των ανώτερων αλκοολών, 
των αιθέρων και άλλων οξυγονούχων 
ενώσεων.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας των βιοκαυσίμων, καθώς και τη 
σημασία τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

΄Αρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές 
του παραρτήματος ΙΙΙ επισημαίνεται στη 
γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους 
ως "Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε 
βιοκαύσιμα".

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

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 χαμηλής περιεκτικότητας σε μη 
ορυκτά καύσιμα".
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Αιτιολόγηση

Η ονομασία "βιοκαύσιμα" είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, η 
ονομασία "Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα " πρέπει να αναφέρεται 
αποκλειστικά στη βενζίνη που πράγματι περιέχει μεγάλο ποσοστό βιοσυστατικών. Για το λόγο 
αυτή η βενζίνη που περιέχει από 0% έως 5% μη ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να ονομάζεται 
«βενζίνη» ενώ η βενζίνη που περιέχει μεταξύ 5% και 10% βιοκαυσίμων θα πρέπει να 
ονομάζεται «βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε μη ορυκτά καύσιμα».

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7β (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7β διαγράφεται
Προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη

Τα μέτρα σχετικά με τις λεπτομερείς 
ρυθμίσεις για την προσθήκη αιθανόλης στη 
βενζίνη και, ιδίως, την τάση ατμών όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI και 
εναλλακτικές δυνατότητες, τα οποία 
προβλέπεται να τροποποιούν μη 
ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και να τη συμπληρώνουν, 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο 
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7β α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7β α
Κριτήρια βιωσιμότητας για τα 
βιοσυστατικά των καυσίμων

1. Μόνο τα βιοσυστατικά που πληρούν τα 
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κριτήρια βιωσιμότητας και αποδεδειγμένα 
μειώνουν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου με βάση τον κύκλο ζωής, θα 
θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη 
του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 7α.
2. Τα κριτήρια βιωσιμότητας θεσπίζονται 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής η εντολή να υποβάλει πρόταση 
σχετικά με τα υποχρεωτικά κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοσυστατικά των καυσίμων, που στη 
συνέχεια θα εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η έκθεση της 
αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ πρέπει να προτείνει λεπτομερέστερα κριτήρια που θα υιοθετηθούν 
ήδη με την οδηγία.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 8 α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 8α Άρθρο 8α
Μεταλλικά πρόσθετα Μεταλλικά πρόσθετα

Η Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει 
κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με 
τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα 
καύσιμα.

Σε συνέχεια του υφιστάμενου έργου του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών και 
χρησιμοποιώντας υφιστάμενα δεδομένα, η 
Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει 
κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με 
τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα 
καύσιμα., και, χρησιμοποιώντας παρόμοια 
μεθοδολογία, να αξιολογεί κατά πόσον να 
προτείνει περιορισμούς για όσα 
θεωρούνται ότι βλάπτουν την 
αποτελεσματική λειτουργία των 
τεχνολογιών μείωσης της ρύπανσης.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 9, σημείο (γ) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(γ) τα όρια της τάσης ατμών σε μείγματα 
βενζίνης με αιθανόλη·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο 
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 Α (νέα)
΄Αρθρο 9α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(7α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
9α:

«Άρθρο 9a
Για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς και στη διαμόρφωση 
ενός μηχανισμού για την εξέταση και την 
παρακολούθηση του κύκλου ζωής των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
καύσιμα των οδικών μεταφορών, η 
Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2010:
1. να εκπονήσει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με ενδεχόμενους μηχανισμούς 
μείωσης των εκπομπών. Συγκεκριμένα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει: 
α) την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας 
για την εκτίμηση του κύκλου ζωής των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
καύσιμα των οδικών μεταφορών,
β) την αποσαφήνιση της σχέσης κάθε 
μηχανισμού μείωσης των εκπομπών με το 
καθεστώς αγοραπωλησίας εκπομπών της 
ΕΕ και με τις δεσμεύσεις των κρατών 
μελών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του 
Κυότο, 
γ) την εξέταση της υλοποιησιμότητας και 
του χρονοδιαγράμματος της ενδεχόμενης 
διαμόρφωσης συγκεκριμένων στόχων 
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σταδιακής μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, 
δ) την αξιολόγηση των επιχειρηματικών, 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
των στόχων αυτών.
2. Στη βάση μιας τέτοιας έκθεσης, η 
Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει 
προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση της 
οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/30/ΕΚ και της σχετικής 
μελλοντικής νομοθεσίας."

Αιτιολόγηση

Θα ήταν, βέβαια, σκόπιμο να καθιερωθεί ένας μηχανισμός για την εξέταση και την 
παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των 
οδικών μεταφορών αλλά, πριν από αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη και 
συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. Ο ορισμός, στο 
στάδιο αυτό, ενός στόχου 10% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι πρόωρος, 
δεδομένων των άμεσων συνεπειών που αυτό θα είχε για τον όγκο και τη βιωσιμότητα των 
βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται από την ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες που καταγράφηκαν ανωτέρω.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

Παράρτημα ΙΙΙ, υποσημείωση 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο 
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
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άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Παράρτημα VΙ (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

στη σειρά «πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες», η εγγραφή στη στήλη 
«Μέγιστο» αντικαθίσταται από την εγγραφή 
«8».

(α) στη σειρά «πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες», η εγγραφή στη στήλη 
«Μέγιστο» αντικαθίσταται από την εγγραφή 
«6».

Αιτιολόγηση

Η μείωση του ανωτάτου ορίου το προσαρμόζει στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς. 
Σχεδόν όλα τα καύσιμα των ευρωπαϊκών αγορών περιέχουν σήμερα ΠΑΥ σε ποσοστά μεταξύ 
1% και 6%.

Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, τίτλος (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5% 
ΒΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ v/v ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη αλλαγή επιβάλλεται στη Βενζίνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Βιοκαύσιμα 
μια ελάχιστη περιεκτικότητα 5% v/v σε βιοσυστατικά, επιτρέποντας πάντως στον διανομέα να 
επιλέγει τα συστατικά. Οι ανώτατες τιμές των επί μέρους βιοσυστατικών περιλαμβάνονται ήδη 
στον πίνακα. Δεν χρειάζονται ελάχιστες μεμονωμένες τιμές, εφόσον ορίζεται συνολικό ελάχιστο 
επίπεδο 5%.

Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, σειρές 19 α έως 19 ε (νέες) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Βιοσυστατικά % v/v 5
—Βιοαιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η 
προσθήκη σταθεροποιητών)

% v/v 10

- Βιοαλκοόλες με 3 άτομα άνθρακα ανά 
μόριο

% v/v 7

- Βιοαλκοόλες με 4 ή περισσότερα άτομα 
άνθρακα ανά μόριο

% v/v 10

- Βιοαιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα 
άνθρακα ανά μόριο

% v/v 22

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη αλλαγή επιβάλλεται στη Βενζίνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Βιοκαύσιμα 
μια ελάχιστη περιεκτικότητα 5% v/v σε βιοσυστατικά, επιτρέποντας πάντως στον διανομέα να 
επιλέγει τα συστατικά. Οι ανώτατες τιμές των επί μέρους βιοσυστατικών περιλαμβάνονται ήδη 
στον πίνακα. Δεν χρειάζονται ελάχιστες μεμονωμένες τιμές, εφόσον ορίζεται συνολικό ελάχιστο 
επίπεδο 5%. Μέσα στα προτεινόμενα πλαίσια, είναι δυνατό να επιτευχθεί περιεχόμενο 
αντίστοιχο του 10% σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη).

Τροπολογία 18
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. 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
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ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Αυτό το παράρτημα διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο 
πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της 
αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία 
ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε 
άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ 
ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.
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