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Αδάμος Αδάμου
περιορισμοί στη διάθεση στην αγορά και στη χρήση ορισμένων πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στα έλαια αραίωσης και στα ελαστικά επίσωτρα (εικοστή έβδομη 
τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 76/769/EΟΚ)

Πρόταση οδηγίας (COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD) – πράξη 
τροποποίησης)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία του κ. Carl Schlyter

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Οι εκπομπές BaP και άλλων PAH στο 
περιβάλλον πρέπει να μειωθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Με στόχο να 
παρασχεθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος και να μειωθούν οι 
συνολικές ετήσιες εκπομπές PAH, όπως 
απαιτείται από το Πρωτόκολλο του 1998 
στη Σύμβαση του 1979 σχετικά με τη 
διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε 
μεγάλες αποστάσεις για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους, κρίνεται απαραίτητος ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας στην αγορά 
και της χρήσης BaP και ορισμένων άλλων 
PAH στα έλαια αραίωσης και στα 

(4) Οι εκπομπές BaP και άλλων PAH στο 
περιβάλλον πρέπει να μειωθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Με στόχο να 
παρασχεθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος και να μειωθούν οι 
συνολικές ετήσιες εκπομπές PAH, όπως 
απαιτείται από το Πρωτόκολλο του 1998 
στη Σύμβαση του 1979 σχετικά με τη 
διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε 
μεγάλες αποστάσεις για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους, κρίνεται απαραίτητος ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας στην αγορά 
και της χρήσης πλούσιων σε PAH ελαίων 
αραίωσης και μιγμάτων που 
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ελαστικά. χρησιμοποιούνται ως έλαια αραίωσης για 
την παραγωγή ελαστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική βελτίωση, δεδομένου ότι στην αγορά κυκλοφορούν έλαια αραίωσης και όχι BaP ή 
ορισμένοι άλλοι PAH.

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί επίσης στα συστατικά των μιγμάτων, προκειμένου 
να αποφευχθεί η συνέχιση της χρήσης επιβλαβών ελαίων υψηλής περιεκτικότητας σε PAH σε 
αραιωμένη μορφή, δεδομένου ότι, κατά τη βιομηχανία ελαίων, τούτο θα μπορούσε να συμβεί.

Τροπολογία του κ. Carl Schlyter

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και ιδίως 
για να εξασφαλιστεί ότι τα ελαστικά 
επίσωτρα έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης 
όσον αφορά τη πρόσφυση σε βρεγμένο 
έδαφος, είναι απαραίτητη μια μεταβατική 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
παραγωγοί ελαστικών θα αναπτύξουν και θα 
εξετάσουν νέους τύπους ελαστικών που θα 
παράγονται χωρίς εξαιρετικά αρωματικά 
έλαια αραίωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
προς το παρόν πληροφορίες, οι εργασίες 
ανάπτυξης και δοκιμής απαιτούν ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα, δεδομένου 
ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να εκτελέσουν 
πολυάριθμες δοκιμές εφαρμογής προτού 
εξασφαλιστεί το απαραίτητο υψηλό επίπεδο 
πρόσφυσης σε βρεγμένο δρόμο. Επομένως, 
η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί για τους 
οικονομικούς φορείς από την 1η Ιανουαρίου 
2009, εκτός όσον αφορά τα ελαστικά για 
αγωνιστικά αυτοκίνητα, για τα οποία η 
οδηγία πρέπει να ισχύσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2012. Σχετικά με τα ελαστικά 
αεροπλάνων δεν μπορεί να οριστεί καμία 
ρεαλιστική ημερομηνία για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας λόγω των 

(7) Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και ιδίως 
για να εξασφαλιστεί ότι τα ελαστικά 
επίσωτρα έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης 
όσον αφορά τη πρόσφυση σε βρεγμένο 
έδαφος, είναι απαραίτητη μια μεταβατική 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
παραγωγοί ελαστικών θα αναπτύξουν και θα 
εξετάσουν νέους τύπους ελαστικών που θα 
παράγονται χωρίς εξαιρετικά αρωματικά 
έλαια αραίωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
προς το παρόν πληροφορίες, οι εργασίες 
ανάπτυξης και δοκιμής διεξάγονται χωρίς 
διακοπή από το 1996. Μολονότι τα 
ελαστικά που έχουν λάβει πρόσφατα 
έγκριση τύπου συχνά δεν περιέχουν έλαια 
αραίωσης υψηλής περιεκτικότητας σε 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, θα 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την 
τροποποίηση ολόκληρου του φάσματος 
των ελαστικών, δεδομένου ότι οι παραγωγοί 
θα πρέπει να εκτελέσουν πολυάριθμες 
δοκιμές εφαρμογής προτού εξασφαλιστεί το 
απαραίτητο υψηλό επίπεδο πρόσφυσης σε 
βρεγμένο δρόμο. Επομένως, η οδηγία πρέπει 
να εφαρμοστεί για τους οικονομικούς φορείς 
από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός όσον 
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συγκεκριμένων απαιτήσεων ασφάλειας των 
ελαστικών αυτών. Εντούτοις, η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας για τα εν λόγω ελαστικά μπορεί να 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2α της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

αφορά τα ελαστικά που έχουν λάβει 
πρόσφατα έγκριση τύπου, για τα οποία η 
οδηγία πρέπει να ισχύσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2007. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων απαιτούν ήδη ελαστικά νέου τύπου χωρίς έλαια
αραίωσης υψηλής περιεκτικότητας σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Συνεπώς, θα πρέπει να 
οριστεί  κοντινότερη ημερομηνία για τη σταδιακή κατάργηση στα ελαστικά νέου τύπου.

Διάφοροι κατασκευαστές ελαστικών προσφέρουν ήδη ελαστικά χωρίς έλαια αραίωσης με υψηλή
περιεκτικότητα σε PAH. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Επιθεώρησης Χημικών Ουσιών της 
Σουηδίας το Μάρτιο του 2003, θα ήταν σκόπιμη η σταδιακή κατάργηση των ελαίων υψηλής 
περιεκτικότητας σε PAH έως την 1.1.2006. Δεδομένου ότι κατά την τελευταία διετία 
σημειώθηκαν εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, θα ήταν πιο υπεύθυνο οι διατάξεις να 
εφαρμοστούν ήδη από το 2008, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την παραγωγή και όχι την 
εμπορική διάθεση.

Τροπολογία του κ. Johannes Blokland

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και ιδίως 
για να εξασφαλιστεί ότι τα ελαστικά 
επίσωτρα έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης 
όσον αφορά τη πρόσφυση σε βρεγμένο 
έδαφος, είναι απαραίτητη μια μεταβατική 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
παραγωγοί ελαστικών θα αναπτύξουν και θα 
εξετάσουν νέους τύπους ελαστικών που θα 
παράγονται χωρίς εξαιρετικά αρωματικά 
έλαια αραίωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
προς το παρόν πληροφορίες, οι εργασίες 
ανάπτυξης και δοκιμής απαιτούν ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι 
οι παραγωγοί θα πρέπει να εκτελέσουν 
πολυάριθμες δοκιμές εφαρμογής προτού 
εξασφαλιστεί το απαραίτητο υψηλό επίπεδο 
πρόσφυσης σε βρεγμένο δρόμο. Επομένως, 

(7) Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και ιδίως 
για να εξασφαλιστεί ότι τα ελαστικά 
επίσωτρα έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης 
όσον αφορά τη πρόσφυση σε βρεγμένο 
έδαφος, είναι απαραίτητη μια μεταβατική 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
παραγωγοί ελαστικών θα αναπτύξουν και θα 
εξετάσουν νέους τύπους ελαστικών που θα 
παράγονται χωρίς εξαιρετικά αρωματικά 
έλαια αραίωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
προς το παρόν πληροφορίες, οι εργασίες 
ανάπτυξης και δοκιμής απαιτούν ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι 
οι παραγωγοί θα πρέπει να εκτελέσουν 
πολυάριθμες δοκιμές εφαρμογής προτού 
εξασφαλιστεί το απαραίτητο υψηλό επίπεδο 
πρόσφυσης σε βρεγμένο δρόμο. Επομένως, 
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η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί για τους 
οικονομικούς φορείς από την 1η Ιανουαρίου 
2009, εκτός όσον αφορά τα ελαστικά για 
αγωνιστικά αυτοκίνητα, για τα οποία η 
οδηγία πρέπει να ισχύσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2012. Σχετικά με τα ελαστικά 
αεροπλάνων δεν μπορεί να οριστεί καμία 
ρεαλιστική ημερομηνία για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας λόγω των 
συγκεκριμένων απαιτήσεων ασφάλειας των 
ελαστικών αυτών. Εντούτοις, η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας για τα 
εν λόγω ελαστικά μπορεί να οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ.

η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί για τους 
οικονομικούς φορείς από την 1η Ιανουαρίου 
2010. Σχετικά με τα ελαστικά αεροπλάνων 
δεν μπορεί να οριστεί καμία ρεαλιστική 
ημερομηνία για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας λόγω των συγκεκριμένων 
απαιτήσεων ασφάλειας των ελαστικών 
αυτών. Εντούτοις, η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας για τα εν λόγω 
ελαστικά μπορεί να οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 2α της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εν λόγω 
οδηγίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, επειδή οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τη 
διαδικασία παραγωγής για χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα. Η έναρξη ισχύος από 1ης 
Ιανουαρίου 2009 θα συνεπάγετο επιπλέον κόστος της τάξης των 200 έως 300 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ τα ωφέλη (μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας) είναι σχετικά μικρά.

Η εξαίρεση όσον αφορά τα ελαστικά για αγωνιστικά αυτοκίνητα δεν διακαιολογείται, 
δεδομένου ότι ο τομέας αγνωιστικών αυτοκινήτων διαθέτει λίαν σημαντικά κονδύλια έρευνας 
και μπορεί κάλλιστα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Τροπολογία του κ. Robert Sturdy

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

(9α) «Εμπορική διάθεση» σημαίνει 
διάθεση σε τρίτους. Εισαγωγή στην 
τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας 
θεωρείται η διάθεση στην αγορά 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.  Η παρούσα οδηγία δεν 
αποσκοπεί στον περιορισμό της εμπορικής 
διάθεσης ελαστικών που έχουν παραχθεί 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και τα 
αποθέματά τους μπορούν επομένως να 
πωλούνται και μετά από τη συγκεκριμένη 
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ημερομηνία. Η ημερομηνία παραγωγής 
των ελαστικών μπορεί εύκολα να 
προσδιοριστεί από την υποχρεωτική 
σήμανση με την «ημερομηνία παραγωγής» 
στα ελαστικά1.. Ελαστικά που έχουν 
παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010 
και τα οποία υφίστανται αναγόμωση μετά 
την ημερομηνία αυτή πρέπει να 
αναγομώνονται με υλικό που περιέχει έλαια 
αραίωσης χαμηλής περιεκτικότητας σε 
PAH.
__________
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/23/ΕΟΚ της 
31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τα 
ελαστικά οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκουμένων τους και με την 
εγκατάστασή τους σε αυτά (ΕΕ L 129, 
14.5.1992, σ. 95).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ο νομικός ορισμός της εμπορικής διάθεσης (οδηγία 
67/548/ΕΟΚ, άρθρο 2(1)(ε)).

Όλα τα ελαστικά που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ έχουν την ημερομηνία παραγωγής 
χαραγμένη ανάγλυφα στο πλευρικό μέρος τους. Την 1.1.2010, τα αποθέματα ελαστικών που 
περιέχουν έλαια υψηλής περιεκτικότητας σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες εκτιμάται ότι θα 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% της ετήσιας κίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεγάλο 
μέρος των αποθεμάτων αυτών θα συνίσταται σε μικρές σειρές ελαστικών, που συνήθως 
διατηρούνται για πολλά χρόνια σε αποθέματα και τα χρειάζονται οι καταναλωτές.

Τροπολογία της κ. Françoise Grossetête

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9Β (νέα)

(9α) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στον περιορισμό της εμπορικής διάθεσης 
ελαστικών που έχουν παραχθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος των διατάξεών της.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την τήρηση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Πρέπει όμως να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες 
ανάγκες των καταναλωτών, και η καταστροφή των ελαστικών αυτών δεν θα είχε νόημα ούτε 
από οικονομική ούτε από περιβαλλοντική άποψη. 

Από την άλλη πλευρά, τα ελαστικά αυτά θα είναι εύκολα εντοπίσιμα λόγω της υποχρεωτικής 
σήμανσης της ημερομηνίας παραγωγής τους που επιβάλλει η οδηγία 92/23/ΕΟΚ.

Τροπολογία του κ. Robert Sturdy

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, για τα οποία οι εν λόγω 
διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η

Ιανουαρίου 2012.

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων

ι) των ελαστικών που έχουν παραχθεί πριν 
από την ημερομηνία αυτή και πωλούνται 
από αποθέματα, και
ιι) των ελαστικών αγωνιστικών αυτοκινήτων 
για επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, για τα 
οποία οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύσουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη, της τεχνικής πολυπλοκότητας ολόκληρου του φάσματος ελαστομερών 
και ελαστικών με έλαια αραίωσης, των διαθέσιμων πόρων ανάπτυξης και της αναγκαίας 
προσαρμογής των υπαρχόντων επιχειρηματικών σχεδίων παραγωγής των διαφόρων 
βιομηχανικών κλάδων, η 1η Ιανουαρίου 2010 είναι η ενωρίτερη πρακτικά εφαρμόσιμη 
ημερομηνία για τη βιομηχανία.  Η αλλαγή των ελαίων απαιτεί, για λόγους ασφαλείας, την 
πλήρη και μακροπρόθεσμη επαλήθευση όλων των σχεδιάσεων ελαστικών, με εκτεταμένες 
δοκιμές σε δρόμο. 

Η επιτάχυνση της «διαδικασίας αντικατάστασης» θα εγκυμονούσε τον κίνδυνο να μην γίνουν 
επαρκείς δοκιμές για ορισμένα τμήματα των ελαστικών ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής 
συμμόρφωση προς όλα τα τεχνικά κριτήρια και τα κριτήρια ασφαλείας.
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Τροπολογία των βουλευτών Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert 
Deß, Ari Vatanen

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, για τα οποία οι εν λόγω 
διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η

Ιανουαρίου 2012.

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, των ελαστικών κλασσικών 
αυτοκινήτων, των ελαστικών ειδικού 
τύπου που εισάγονται στην ΕΕ σε 
περιορισμένο αριθμό για αυθεντικό 
εξοπλισμό και οχήματα ειδικού τύπου1, για 
τα οποία οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύσουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2012.
__________
1 Όπως αναφέρεται στην οδηγία του 
Συμβουλίου 70/156/ΕΟΚ σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα της έγκρισης τύπου των 
οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκουμένων τους, και ορίζεται στο 
παράρτημα ΧΙΙ της ίδιας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα οχήματα μπορούν να τοποθετηθούν ελαστικά κατασκευασμένα στην Ευρώπη, 
αλλά για ορισμένα εξαρτήματα και οχήματα με ελαστικά ειδικής σχεδίασης απαιτείται εισαγωγή 
από χώρες εκτός ΕΕ. Για να διασφαλιστούν, αφενός η συνέχεια του εφοδιασμού και η 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, και αφετέρου η ασφάλεια προϊόντων και επιβατών, 
πρέπει να παραχωρηθεί χρονικά περιορισμένη μεταβατική περίοδος για ελαστικά ειδικού τύπου 
που εισάγονται στην ΕΕ σε μικρές ποσότητες. Ο χρόνος αυτός απαιτείται για την αναπτυξιακή 
και την παραγωγική ικανότητα στην ΕΕ. Τα ελαστικά αυτά είναι απαραίτητα, χωρίς να 
δημιουργούν κανέναν περιβαλλοντικό ή υγειονομικό κίνδυνο, για παράδειγμα για ειδικά 
θωρακισμένα κρατικά οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, γεωργικά 
μηχανήματα, οικοδομικό και μεταλλευτικό εξοπλισμό.
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Τροπολογία του κ. Johannes Blokland

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. 2

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, για τα οποία οι εν λόγω 
διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2012.

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εν λόγω 
οδηγίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, επειδή οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τη 
διαδικασία παραγωγής για χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα. Η έναρξη ισχύος από 1ης 
Ιανουαρίου 2009 θα συνεπάγετο επιπλέον κόστος της τάξης των 200 έως 300 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ τα ωφέλη (μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας) είναι σχετικά μικρά.

Η εξαίρεση όσον αφορά τα ελαστικά για αγωνιστικά αυτοκίνητα δεν διακαιολογείται, 
δεδομένου ότι ο τομέας αγνωιστικών αυτοκινήτων διαθέτει λίαν σημαντικά κονδύλια έρευνας 
και μπορεί κάλλιστα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Τροπολογία του κ. Μάριου Ματσάκη

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, για τα οποία οι εν λόγω 
διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η

Ιανουαρίου 2012.

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2010, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, για τα οποία οι εν λόγω 
διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η

Ιανουαρίου 2012.

Or. en
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Τροπολογία του κ. Carl Schlyter

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
εξαιρουμένων των ελαστικών αγωνιστικών 
αυτοκινήτων για επίσημες αθλητικές 
εκδηλώσεις, για τα οποία οι εν λόγω 
διατάξεις θα ισχύσουν από την 1η

Ιανουαρίου 2012.

Tα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2008, 
εξαιρουμένων των ελαστικών για τα οποία 
έχει δοθεί πρόσφατα έγκριση τύπου, για τα 
οποία οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύσουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα ελαστικά φέρουν την ημερομηνία παραγωγής χαραγμένη στο πλευρό, είναι πιο 
εύκολη η εφαρμογή της οδηγίας με τη σύνδεσή της με τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Καθώς 
μπορεί να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ παραγωγής και εμπορίας (μεταξύ έξι 
μηνών και πέντε ετών), πρέπει να επισπευσθεί η εφαρμογή των διατάξεων, προκειμένου να 
διατηρηθεί παρόμοιο επίπεδο προστασίας. 

Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Επιθεώρησης Χημικών Ουσιών της Σουηδίας το Μάρτιο του 
2003, θα ήταν σκόπιμη η σταδιακή κατάργηση των ελαίων υψηλής περιεκτικότητας σε PAH έως 
την 1.1.2006. Είναι καθ’ όλα εύλογο να προστεθούν άλλα δύο χρόνια, ιδιαίτερα αν η 
ημερομηνία παραγωγής καταστεί σημείο αναφοράς. 

Δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης των ελαστικών αγωνιστικών αυτοκινήτων -υφίστανται διαρκή 
εξέλιξη και θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες προθεσμίες

Τροπολογία του κ. Carl Schlyter

Τροπολογία 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 1

Παράρτημα Ι, σημείο [xx] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(1) Τα έλαια αραίωσης δεν μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαστικών επισώτρων εφόσον περιέχουν
άνω του 1 mg/kg BaP, ή πάνω από 10 mg/kg 
του συνόλου όλων των καταγεγραμμένων 
PAH.

(1) Τα έλαια αραίωσης ή τα μίγματα που 
χρησιμοποιούνται ως έλαια αραίωσης δεν 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαστικών επισώτρων εφόσον η σύστασή 
τους ή η σύσταση οποιουδήποτε από τα 
συστατικά τους υπερβαίνει οποιοδήποτε 
από τα κατωτέρω όρια περιεκτικότητας:
- άνω του 1 mg/kg BaP, ή 
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- πάνω από 10 mg/kg του συνόλου όλων των 
καταγεγραμμένων PAH, ή

- πάνω από 3 % PAC-εκχύλισμα 
διμεθυλικού θειοξειδίου1.
1 Μέθοδος προσδιορισμού: Πρότυπο 'IP 
346' του Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί επίσης στα συστατικά των μιγμάτων, προκειμένου 
να αποφευχθεί η χρήση επιβλαβών ελαίων υψηλής περιεκτικότητας σε PAH σε αραιωμένη 
μορφή.

Ο καθορισμός ορίων για συγκεκριμένους PAH είναι σύμφωνος με άλλα νομοθετικά μέτρα της 
ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, κανονισμός για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, οδηγία για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα). Ο γερμανικός οργανισμός τυποποίησης DIN έχει ήδη 
καθορίσει τέτοιες δοκιμές.

Η βιομηχανία προτείνει τη γενική μέθοδο IP346, που δεν επικεντρώνεται σε καρκινογόνες 
ουσίες. Η συγκεκριμένη μέθοδος δοκιμής θα ήταν αποδεκτή ως προσθήκη, αλλά όχι ως το 
μοναδικό κριτήριο έγκρισης.

Τροπολογία του κ. Robert Sturdy

Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 1

Παράρτημα Ι, σημείο [xx] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(1) Τα έλαια αραίωσης δεν μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαστικών επισώτρων εφόσον περιέχουν 
άνω του 1 mg/kg BaP, ή πάνω από 10 
mg/kg του συνόλου όλων των 
καταγεγραμμένων PAH.

(1) Τα έλαια αραίωσης δεν μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαστικών επισώτρων παρά μόνο αν 
πληρούν, τα ίδια ή καθένα από τα 
συστατικά τους αν πρόκειται για μίγματα 
που χρησιμοποιούνται ως έλαια αραίωσης, 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια:
• περιέχουν λιγότερο από 3% PAC-

εκχύλισμα διμεθυλικού θειοξειδίου 
υπολογισμένου με τη μέθοδο IP 346 
(για τα έλαια στα οποία έχει εφαρμογή 
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το κριτήριο του εκχυλίσματος 
διμεθυλικού θειοξειδίου 3% σύμφωνα 
με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τις 
επικίνδυνες ουσίες 67/548/EEC)

• έχουν περιεκτικότητα σε BaP κάτω από  
1 mg/kg και το άθροισμα των PAH δεν 
υπερβαίνει τα 10 mg/kg (για τα έλαια 
στα οποία έχει εφαρμογή το 3% 
εκχυλίσματος διμεθυλικού θειοξειδίου 
σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 
σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες 
67/548/EEC)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή επικεντρώνεται σε ουσίες που κατατάσσονται στις 
επικίνδυνες. Ο κλάδος προτείνει διαφορετική προσέγγιση, με βάση τη μέθοδο IP346, για τον 
προσδιορισμό της επικινδυνότητας ορισμένων ελαίων.

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να επιτρέψει μία από τις προσεγγίσεις με την 
προσθήκη των οριακών τιμών της IP346  και την αύξηση του φάσματος των επιτρεπτών μη 
καρκινογόνων ελαίων αραίωσης χωρίς να επηρεάζεται η προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος στην οποία αποσκοπούν, τόσο η πρόταση της Επιτροπής όσο και το σχέδιο 
έκθεσης.

Τροπολογία των βουλευτών Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 2

Παράρτημα Ι, σημείο [xx] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα δεν 
μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά 
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1..

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα δεν 
μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά 
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1..

Η τήρηση των ορίων αυτών όσον αφορά 
τα ελαστικά μπορεί να επαληθευτεί μόνο με 
τη χρήση της αναλυτικής μεθόδου ISO 
21461: 200x με οριακή τιμή μικρότερη από 
ή ίση  με 0,35 % HBay.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί μια μέθοδος μέτρησης για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
του προτύπου ISO 21461: Η 200x είναι η μόνη μέθοδος που ενδείκνυται για τον προσδιορισμό 
της φύσης των ελαίων που χρησιμοποιούνται στα ελαστικά.

Αν το μετρούμενο επίπεδο είναι μικρότερο από ή ίσο με 0,35 % HBa, διασφαλίζεται ότι το 
έλαιο αραίωσης που χρησιμοποιήθηκε στο ελαστικό συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της 
οδηγίας. 

Η οριακή αυτή τιμή αναφέρεται στην οδηγία.

Τροπολογία του κ. Carl Schlyter

Τροπολογία 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 2

Παράρτημα Ι, σημείο [xx] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα δεν 
μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα που θα 
παραχθούν μετά την ημερομηνία που 
καθορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 2 δεν μπορούν να κυκλοφορούν 
στην αγορά εφόσον περιέχουν έλαια 
αραίωσης που υπερβαίνουν τα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος παραρτήματος.
2 Μέθοδος μέτρησης: πρότυπο ISO 21461, 
με οριακή τιμή 0,35% HBay.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η χάραξη της ημερομηνίας κατασκευής στο πλευρό των 
ελαστικών, είναι ευκολότερη η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τη σύνδεσή της με την 
παραγωγή και όχι τη διάθεση στην αγορά. Καθώς, ωστόσο, μπορεί να μεσολαβήσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα μεταξύ παραγωγής και εμπορίας, πρέπει να επισπευσθεί η ημερομηνία που 
προτείνει η Επιτροπή, διαφορετικά η εφαρμογή των διατάξεων θα καθυστερήσει με την αλλαγή 
αυτή. 

Είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της οδηγίας, να προσδιοριστεί μια μέθοδος μέτρησης για τη 
χρήση ελαίων αραίωσης στα ελαστικά(τελευταίος αριθμός αναφοράς ISO που δίνεται).
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Τροπολογία του κ. Robert Sturdy

Τροπολογία 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 2

Παράρτημα Ι, σημείο [xx] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα δεν 
μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά 
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα που θα 
παραχθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010
δεν μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά 
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας, θα υπάρχουν μικρά αποθέματα 
ελαστικών που περιέχουν έλαια υψηλής περιεκτικότητας σε αρωματικές ουσίες. Τα ελαστικά 
αυτά μπορούν να αναγνωριστούν από τη σήμανση της ημερομηνίας παραγωγής στο πλευρό 
τους, που είναι υποχρεωτική από το νόμο σύμφωνα με την οδηγία 92/23/ΕΚ του Συμβουλίου.

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος από τη χρήση του εν λόγω αποθέματος ελαστικών θα είναι 
αμελητέος και η απόσυρση από την αγορά και συνεπώς η καταστροφή των ελαστικών αυτών 
δεν θα είχε νόημα ούτε από οικονομική ούτε από περιβαλλοντική άποψη.

Τροπολογία του κ. Carl Schlyter

Τροπολογία 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 3

Παράρτημα Ι, σημείο [xx] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(3) Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 
2 δεν ισχύουν για την κυκλοφορία στην 
αγορά και τη χρήση σε ελαστικά 
αεροπλάνων.

διαγράφεται

Ωστόσο, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας για τα ελαστικά 
αεροπλάνων μπορεί να οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 2α της οδηγίας 76/769/EΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν τα ελαστικά των αεροπλάνων από την οδηγία. Μολονότι τα 
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ελαστικά των αεροπλάνων πρέπει, φυσικά, να πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, 
δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα. Σε αντίθεση με τα 
ελαστικά των αεροπλάνων, τα οχήματα με κινητήρα μεταδίδουν τις δυνάμεις της επιτάχυνσης 
και της πέδησης στο έδαφος, κι έτσι η πρόσφυση καθίσταται πολύ σημαντική. Τούτο έχει 
μικρότερη σημασία για τα ελαστικά των αεροπλάνων.
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