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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, και με την οποία 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

Πρόταση οδηγίας (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Gintaras Didžiokas

Τροπολογία 32
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Μία πτυχή των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές έχει 
αντιμετωπιστεί με την κοινοτική πολιτική 
για το CO2 και τα αυτοκίνητα. Τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται για τις οδικές 
μεταφορές ευθύνονται για σημαντικό 
μερίδιο των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Κοινότητας. Η 
παρακολούθηση και η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου μπορεί να 
συμβάλει στην εκπλήρωση από την 

(4) Μία πτυχή των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές έχει 
αντιμετωπιστεί με την κοινοτική πολιτική 
για το CO2 και τα αυτοκίνητα. Τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται για τις οδικές 
μεταφορές ευθύνονται για σημαντικό 
μερίδιο των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Κοινότητας. Η 
παρακολούθηση και η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου ορυκτής 
προέλευσης μπορεί να συμβάλει στην 
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Κοινότητα των στόχων για μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου μέσω περιορισμού 
του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα 
για τις μεταφορές.

εκπλήρωση από την Κοινότητα των στόχων 
για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
μέσω περιορισμού του διοξειδίου του 
άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές. 
Στην επικείμενη πρόταση οδηγίας σχετικά 
με τις ανανεώσιμες ενέργειες, η Επιτροπή 
θα προτείνει ελάχιστες προδιαγραφές για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προέρχονται από 
βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των βιοκαυσίμων στην παρούσα διάταξη θα ωθούσε την ευρωπαϊκή αγορά 
καυσίμων να καλύπτει τις ανάγκες της εξ ολοκλήρου με βιοκαύσιμα εισαγωγής. Τούτο θα είχε 
ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στους τομείς της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 
της επισιτιστικής ασφάλειας, των θέσεων απασχόλησης και της κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεγονός το οποίο θα εξουδετέρωνε το στόχο να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμια ηγετική δύναμη κατά την επόμενη δεκαετία στον τομέα της 
τεχνολογίας βιώσιμων βιοκαυσίμων και θα έβλαπτε τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Τροπολογία: Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 33
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Μία πτυχή των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές έχει 
αντιμετωπιστεί με την κοινοτική πολιτική 
για το CO2 και τα αυτοκίνητα. Τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται για τις οδικές 
μεταφορές ευθύνονται για σημαντικό 
μερίδιο των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Κοινότητας. Η 
παρακολούθηση και η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου μπορεί να 
συμβάλει στην εκπλήρωση από την 
Κοινότητα των στόχων για μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου μέσω περιορισμού 
του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα 
για τις μεταφορές. 

(4) Μία πτυχή των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές έχει 
αντιμετωπιστεί με την κοινοτική πολιτική 
για το CO2 και τα αυτοκίνητα. Τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται για τις οδικές 
μεταφορές ευθύνονται για σημαντικό 
μερίδιο των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της Κοινότητας. Η 
παρακολούθηση και η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου ορυκτής 
προέλευσης μπορεί να συμβάλει στην 
εκπλήρωση από την Κοινότητα των στόχων 
για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
μέσω περιορισμού του διοξειδίου του 
άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές. 
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Στην επικείμενη πρόταση οδηγίας σχετικά 
με τις ανανεώσιμες ενέργειες, η Επιτροπή 
θα προτείνει ελάχιστες προδιαγραφές για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προέρχονται από 
βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 34
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 

(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 
ανανεώσιµων καυσίµων 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 της τεχνολογίας  μη 
ορυκτών καυσίμων, αλλά αναφέρεται 
σαφώς ότι η ανάπτυξη της χρήσης 
βιομάζας για καύσιμα θα πρέπει να μην 
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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. 

οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών 
βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του 
θερμοκηπίου. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η περαιτέρω ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης μη ορυκτών καυσίμων που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η 
παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο 
κριτηρίων βιωσιμότητας. Τα λεπτομερή 
κριτήρια θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και 
βασίζονται σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι 
είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας πρέπει να καταρτισθούν από την ΓΔ Περιβάλλον και να θεσπισθούν 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Η αγορά καυσίμων που παράγονται από βιομάζα έχει 
δημιουργηθεί βάσει ενός κανονιστικού πλαισίου και ο νομοθέτης είναι υπεύθυνος να 
διασφαλίσει ότι η αγορά αυτή δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον στην ΕΕ ή σε 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 35
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 

(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 
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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. 

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. Όσον αφορά την 
παραγωγή βιοκαυσίμων, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστούν όχι μόνον κριτήρια 
βιοποικιλότητας, αλλά και κοινωνικά 
κριτήρια. Τα κριτήρια βιωσιμότητας που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία 
αποτελούν μια ελάχιστη δέσμη κριτηρίων 
που μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 
2003/30/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσμιξη, σε άλλα καύσιμα, βιοκαυσίμων τα οποία παρουσιάζουν καλή απόδοση όσον 
αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει να προωθηθεί, τούτο όμως δεν πρέπει να αποβαίνει 
εις βάρος της βιοπικιλότητας και δεν πρέπει να έχει σοβαρό αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο στις 
χώρες παραγωγούς. Είναι σημαντικό να υφίσταται μία μόνο δέσμη κριτηρίων βιωσιμότητας για 
όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 36
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 

(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 
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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.

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. Με τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνεται 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με τα 
ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να 
αντισταθμισθούν οι αρνητικές συνέπειες 
των φυτικών καλλιεργειών που 
προορίζονται για την παραγωγή καυσίμων, 
όπως είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (χρήση λιπασμάτων και 
παρασιτοκτόνων), ο αυξημένος 
ανταγωνισμός για καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, υδάτινους πόρους και προϊόντα 
διατροφής και η αύξηση της πίεσης σε 
φυσικά δάση και τοπικές κοινότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 37
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Α (νέα)
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(6α) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
οι κρατικές ενισχύσεις για μη ορυκτά 
καύσιμα περιορίζονται σε καύσιμα που 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του 
παραρτήματος VIβ και, όσον αφορά τη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, 
έχουν απόδοση κατά 20% υψηλότερη από 
τα κριτήρια αναφοράς. Έως το 2015, για 
όλα τα μη ορυκτά καύσιμα που λαμβάνουν 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι στον τομέα της μείωσης 
των αερίων του θερμοκηπίου έχουν 
απόδοση κατά 80% υψηλότερη από τα 
ισχύοντα κριτήρια αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κρατικές ενισχύσεις (εάν επιτρέπονται) πρέπει να χορηγούνται μόνο για καύσιμα με την 
καλύτερη απόδοση.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 38
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Η οδηγία 93/12/ΕΟΚ συναρτά την 
παρέκκλιση από τη μέγιστη τάση ατμών 
βενζίνης κατά τη θερινή περίοδο με τις 
πολικές ή αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Επειδή κατά την εφαρμογή αυτών των 
διατάξεων προκύπτει ανασφάλεια δικαίου, 
πρέπει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες 
που διέπουν τη χρήση της παρέκκλισης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθιστούσε χαλαρότερη την τρέχουσα 
εφαρμογή της εν λόγω παρέκκλισης, με κίνδυνο να αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και να 
επιδεινωθεί η ποιότητα του αέρα. Η διευκρίνιση που προτείνει η Επιτροπή δεν δικαιολογεί σε 
καμία περίπτωση τη χαλάρωση των διατάξεων εφαρμογής της παρέκκλισης.
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Τροπολογία: Adriana Poli Bortone και Alessandro Foglietta

Τροπολογία 39
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. 
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.

(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. 
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 2013 και μετά. Για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου, η Επιτροπή, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, εκπονεί 
έκθεση για την ανάπτυξη κατάλληλης 
μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα 
των οδικών μεταφορών, την αποσαφήνιση 
της σχέσης με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και την 
εξέταση της σκοπιμότητας και του 
χρονοδιαγράμματος της σταδιακής 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές, και υποβάλλει, 
ενδεχομένως, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.  
Επειδή μία από τις συνέπειες της παρούσας 
οδηγίας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα 
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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 σχετικών 
μελλοντικών νομοθετικών πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ' αρχήν είναι αναγκαία η ανάπτυξη εναρμονισμένης και συγκεκριμένης μεθοδολογίας για 
τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 
10% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο 
και στη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, 
ζητήματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 40
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. 
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 

(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. 
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 ορυκτής 
προέλευσης που προμηθεύουν και να 
μειώνουν τις εκπομπές αυτές. Για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου, η 
Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
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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.

αργότερο, εκπονεί έκθεση για την 
ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας που 
θα επιτρέπει την εκτίμηση του κύκλου 
ζωής των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα καύσιμα των οδικών 
μεταφορών και την εξέταση της 
σκοπιμότητας και του χρονοδιαγράμματος 
της σταδιακής μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο 
ζωής των καυσίμων που χρησιμοποιούνται 
στις οδικές μεταφορές, και υποβάλλει, 
ενδεχομένως, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. 
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 και σχετικών 
μελλοντικών νομοθετικών πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 
Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των 
βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει 
να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις. 

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 41
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 

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

εκπομπών αυτών είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. 
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. Για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου, η Επιτροπή , έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο εκπονεί 
έκθεση για την ανάπτυξη κατάλληλης 
μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα 
των οδικών μεταφορών, την αποσαφήνιση 
της σχέσης με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και την 
εξέταση της σκοπιμότητας και του 
χρονοδιαγράμματος της σταδιακής 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές, και υποβάλλει, 
ενδεχομένως, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. 
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 και σχετικών 
μελλοντικών νομοθετικών πράξεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 
Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των 
βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει 
να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 42
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. 
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.

(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. 
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. Για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου, η Επιτροπή , έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, εκπονεί 
έκθεση για την ανάπτυξη κατάλληλης 
μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα 
των οδικών μεταφορών, την αποσαφήνιση 
της σχέσης με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και την 
εξέταση της σκοπιμότητας και του 
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χρονοδιαγράμματος της σταδιακής 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές, και υποβάλλει, 
ενδεχομένως, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας. 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 
Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των 
βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει 
να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 43
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. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους 
τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της 
Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το 

(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. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους 
τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της 
Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το 
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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.

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. Για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου, η Επιτροπή, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, εκπονεί 
έκθεση για την ανάπτυξη κατάλληλης 
μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα 
των οδικών μεταφορών, την αποσαφήνιση 
της σχέσης με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και την 
εξέταση της σκοπιμότητας και του 
χρονοδιαγράμματος της σταδιακής 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές, και υποβάλλει, 
ενδεχομένως, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.
Επειδή μία από τις συνέπειες της παρούσας 
οδηγίας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα 
χρήσης βιώσιμων 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 
σχετικών μελλοντικών νομοθετικών 
πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 
Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των 
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βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει 
να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 44
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. 
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.

(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. 
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 ορυκτής 
προέλευσης 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 την 
ελάχιστη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα συγκροτηθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις της επικείμενης οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 45
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11
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(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 Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να 
ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 
το μερίδιο των βιοκαυσίμων
στα καύσιμα για τις μεταφορές. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι ο στόχος να μειωθούν κατά 
10% μέχρι το 2020 οι εκπομπές των αερίων 
του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα 
καύσιμα οχημάτων θα ενσωματωθεί στην 
οδηγία 98/70/ΕΚ, ο στόχος να επιτευχθεί 
τουλάχιστον 10% μερίδιο των βιοκαυσίμων 
μέχρι το 2020 καθίσταται άνευ 
αντικειμένου και πρέπει να διαγραφεί. 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 βιώσιμα 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ως στόχο να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τα 
καύσιμα κατά 10% έως το 2020. Επομένως, η προσθήκη ενός στόχου 10% για το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων έως το 2020 δεν συνεισφέρει καμία προστιθέμενη αξία. Ο στόχος του 10% για τα 
αέρια του θερμοκηπίου διασφαλίζει μόνον τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
η χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων - κατά 5% ή 10% ή 15% - ή μη χρησιμοποίησή τους δεν έχει 
καμιά σημασία. Ο στόχος του 10% για το μερίδιο των βιοκαυσίμων δεν συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και θα μπορούσε μάλιστα να έχει επιζήμιες 
επιπτώσεις, ακόμη και να βλάψει την κοινωνία, στην περίπτωση κακών συνθηκών παραγωγής 
(αποδάσωση, χρήση τυρφωδών εδαφών, υπερβολική χρήση υδάτινων πόρων).
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Τροπολογία: Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Τροπολογία 46
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 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, 
όταν αυτό είναι εφικτό, σχετικά με τη 
δυνατότητα περιορισμού του διοξειδίου του 
άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 
Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των 
βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει 
να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 47
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 

(14) Με την προσθήκη αιθανόλης στη 
βενζίνη αυξάνεται η τάση ατμών του 
καυσίμου που προκύπτει, ενώ η τάση ατμών 
των μειγμάτων βενζίνης πρέπει να 



PE396.443v01-00 18/81 AM\688588EL.doc

EL

παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να 
περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών 
ρύπων.

παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να 
περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών 
ρύπων. Είναι επομένως απαραίτητο να 
μειωθούν τα μέγιστα όρια τάσης ατμών 
βενζίνης. Για να μπορέσουν οι οικονομικοί 
φορείς να προσαρμοστούν στη νέα αυτή 
απαίτηση, η μείωση του μεγίστου ορίου 
τάσης ατμών βενζίνης πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Κατ' 
αρχήν άμεση μείωση 4 kPa του μεγίστου 
ορίου τάσης ατμών βενζίνης που 
εφαρμόζεται επί του παρόντος και εν 
συνεχεία περαιτέρω μείωση 4 kPa του 
μεγίστου ορίου τάσης ατμών βενζίνης από 
1ης Ιανουαρίου 2013.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), 
είναι απαραίτητο να μειωθούν τα μέγιστα όρια τάσης ατμών της τυποποιημένης βενζίνης. Η
μείωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς 
φορείς να προσαρμοσθούν στη νέα αυτή απαίτηση.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 48
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) Με την προσθήκη αιθανόλης στη 
βενζίνη μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί η 
τάση ατμών του καυσίμου που προκύπτει, ή 
μπορεί να μην έχει καμία επίπτωση, 
αναλόγως του ποσοστού αιθανόλης στο 
μείγμα και της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, ενώ η τάση ατμών των 
μειγμάτων βενζίνης πρέπει να παραμένει 
υπό έλεγχο, ώστε να περιορίζονται οι 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην οδηγία η τάση ατμών μετρείται σε 38ºC, θερμοκρασία στην οποία τα μικρά ποσοστά 
αιθανόλης στη βενζίνη που καλύπτονται στην παρούσα οδηγία αυξάνουν την τάση ατμών.  
Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι μικρά ποσοστά αιθανόλης στη βενζίνη δεν έχουν καμία επίπτωση 
στην τάση ατμών σε θερμοκρασίες έως 20ºC και άνω.  Μεγάλα ποσοστά αιθανόλης στη βενζίνη 
μειώνουν την τάση ατμών του τελικού καυσίμου.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto GuidoniΤροπολογία 49
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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να 
μειωθούν κατά 55% μεταξύ του 2010 και του 2020 οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που 
προκαλούν το σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από 
την εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ούτε δικαιολογείται.  Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με 
συμβατικά καύσιμα που δεν οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή 
απόκλισης για την αιθανόλη δεν είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί. 

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων (16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων 
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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.

χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του 
άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να 
εκπληρώνονται οι στόχοι για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια 
πετρελαίου πρέπει να διαθέτουν τις 
απαιτούμενες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή 
τάση ατμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να 
μειωθούν κατά 55% μεταξύ του 2010 και του 2020 οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που 
προκαλούν το σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από 
την εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ούτε δικαιολογείται.  Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με 
συμβατικά καύσιμα που δεν οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή 
απόκλισης για την αιθανόλη δεν είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί. 

Τροπολογία: Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Τροπολογία 51
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 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. Η 
απόκλιση δεν πρέπει να οδηγεί στη γενική 
αύξηση των εκπομπών VOC. Για το λόγο 
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αυτό είναι απαραίτητο να μειωθούν τα 
μέγιστα όρια της τάσης ατμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Αιτιολόγηση Dorette Corbey)
Η προσθήκη αιθανόλης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης ατμών. Είναι σημαντικό να 
ληφθεί μέριμνα ώστε η προτεινόμενη από την Επιτροπή απόκλιση να μην οδηγήσει σε αύξηση 
του επιτρεπόμενου επί του παρόντος μεγίστου ορίου τάσης ατμών.

(Αιτιολόγηση Françoise Grossetête)
Η μείωση του μεγίστου ορίου τάσης ατμών βενζίνης θα επέτρεπε τη μείωση των εκπομπών 
VOC.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 52
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. 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 
βιώσιμων βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου 
μηχανισμού για την παρακολούθηση των 

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου 
μηχανισμού για την παρακολούθηση των 
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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 
υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει, 
με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που 
έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τη 
μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων ορυκτής προέλευσης για τις 
οδικές μεταφορές και των καυσίμων 
ορυκτής προέλευσης 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 
υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από δημοκρατική άποψη, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
ορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της μεθοδολογίας παρακολούθησης, αντί να αφήσουν να 
αποφασιστεί το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Η σημερινή 
ευρωπαϊκή παραγωγή βιοκαυσίμων επιτυγχάνει μειώσεις στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, γεγονός το οποίο πρέπει να αποδειχθεί στο πλαίσιο της επικείμενης οδηγίας για 
τις ανανεώσιμες ενέργειες. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 54
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 

(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 
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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 
υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων ορυκτής προέλευσης για τις 
οδικές μεταφορές και των καυσίμων 
ορυκτής προέλευσης 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 
υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρώπη επιτυγχάνει σημαντικές μειώσεις στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Από αναλύσεις του κύκλου ζωής προκύπτει ότι τα 
εισαγόμενα βιοκαύσιμα επιτρέπουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Η ενωμάτωση των 
βιοκαυσίμων στην διάταξη αυτή θα ωθούσε την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων να καλύπτει τις 
ανάγκες της εξ ολοκλήρου με βιοκαύσιμα εισαγωγής. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές 
απώλειες στους τομείς της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της επισιτιστικής 
ασφάλειας, των θέσεων απασχόλησης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. 
Θα σταματούσε επίσης τις βιομηχανικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη που είναι
απαραίτητες για ευρωπαϊκά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς τα οποία αναμένεται ότι θα μπορούν 
να ανταγωνίζονται τα βιοκαύσιμα εισαγωγής τόσο στον τομέα της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου όσο και στον τομέα του κόστους παραγωγής.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 55
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 

(21) Η τεχνολογία βιώσιμων 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 
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διαφόρων βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων  της 
μεθανόλης, της αιθανόλης, των ανώτερων 
αλκοολών, των αιθέρων και άλλων 
οξυγονούχων ενώσεων.

των διαφόρων βιώσιμων βιοκαυσίμων, 
μεταξύ άλλων  της μεθανόλης, της 
αιθανόλης, των ανώτερων αλκοολών, των 
αιθέρων και άλλων οξυγονούχων ενώσεων. 
Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων 
διαφωνιών μεταξύ επιστημόνων, στην 
επιστημονική κοινότητα και σε ολόκληρη 
την κοινωνία, σχετικά με την απόδοση των 
βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς 
(αιθανόλης/ντίζελ από διατροφικές 
καλλιέργειες) στον τομέα της μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου και σχετικά με τις 
παράπλευρες επιπτώσεις της παραγωγής 
τους, τουλάχιστον 50% των βιοκαυσίμων 
που ανταποκρίνονται στο στόχο που 
ορίζεται στην παρούσα οδηγία για τα αέρια 
του θερμοκηπίου και είναι επιλέξιμα να 
επωφελούνται από (οικονομικά) κίνητρα 
πρέπει να είναι βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς 
(καύσιμα από λιγνοκυτταρινούχα υλικά), με 
απώτερο στόχο τη σταδιακή κατάργηση 
των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς έως το 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση όσον αφορά τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, υπάρχουν αρνητικές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράπλευρες επιπτώσεις. Από τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς 
μπορούν να αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα διότι έχουν υψηλότερη απόδοση, προέρχονται 
από μόνιμες καλλιέργεις που δεν χρειάζονται όργωμα και απαιτούν λιγότερες γεωργικές 
εισροές. Για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τα βιοκαύσιμα, η ΕΕ πρέπει να παράσχει 
κίνητρα μόνο για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

-1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, το σημείο 
2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2. «καύσιμα ντίζελ», πετρέλαια εσωτερικής 
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καύσης που εμπίπτουν στον κωδικό CN 
2710 00 66 και χρησιμοποιούνται για 
αυτοπροωθούμενα οχήματα, όπως 
αναφέρονται στις οδηγίες 70/220/ΕΟΚ και 
88/77/ΕΟΚ. Μπορούν να περιέχουν 
μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, σύμφωνα με 
το πρότυπο EN14214 του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), σε 
ποσοστό έως 10% από τον Ιανουάριο του 
2010 και έως 15% από τον Ιανουάριο του 
2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η πρόσμιξη βιοντίζελ (FAME) σε συμβατικό ντίζελ (χωρίς υποχρέωση 
σήμανσης) περιορίζεται στο 5% σε όγκο, πράγμα το οποίο συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην 
παραγωγή βιοντίζελ στην Ευρώπη. Επιπλέον, η οδηγία 2003/30 ορίζει ως στόχο, όσον αφορά 
τη χρήση βιοκαυσίμων, τιμή 5,75%, υπολογιζόμενη βάσει του ενεργειακού περιεχομένου, έως 
το 2010. Ο στόχος αυτός (6,5% σε όγκο) και ο νομικά δεσμευτικός στόχος του 10% (12% σε 
όγκο) δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν, εάν δεν αυξηθεί το ανώτατο όριο του 5%, πρώτα στο 
10% έως το 2010 και εν συνεχεία τουλάχιστον στο 15% έως το 2015. 

Τροπολογία: Gintaras Didžiokas

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1. Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, προστίθεται 
το ακόλουθο σημείο 5:

διαγράφεται

"5. "Πολικές ή αντίξοες χειμερινές 
συνθήκες", μέσες χειμερινές θερμοκρασίες 
την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον 
Απρίλιο, στη σχετική περιφέρεια ή κράτος 
μέλος, κατώτερες από τον μέσο όρο στην 
Κοινότητα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθιστούσε χαλαρότερη την τρέχουσα 
εφαρμογή της εν λόγω παρέκκλισης, με κίνδυνο να αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και να 
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επιδεινωθεί η ποιότητα του αέρα.  Η διευκρίνιση που προτείνει η Επιτροπή δεν δικαιολογεί 
αυτή τη χαλάρωση στην εφαρμογή της παρέκκλισης. Η διευκρίνιση που προτείνεται θα 
δημιουργούσε επίσης ένα αδικαιολόγητο εμπόδιο στη χρήση βιοκαυσίμων, δεδομένου ότι η 
απόκλιση αυτή θα παρείχε στους προμηθευτές καυσίμων ισχυρό οικονομικό κίνητρο για να 
επιλέγουν τη χρήση βενζίνης καθαρά ορυκτής προέλευσης αντί της χρήσης καυσίμων με 
πρόσμιξη βιοκαυσίμων.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 58
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"5. "Πολικές ή αντίξοες χειμερινές
συνθήκες", μέσες χειμερινές θερμοκρασίες 
την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον 
Απρίλιο, στη σχετική περιφέρεια ή κράτος 
μέλος, κατώτερες από τον μέσο όρο στην 
Κοινότητα.»

"5. "Θερινές συνθήκες με χαμηλή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος", μέσες 
θερινές θερμοκρασίες την περίοδο από τον 
Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, στη σχετική 
περιφέρεια ή κράτος μέλος, κατώτερες από 
τον μέσο όρο στην Κοινότητα.»

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"5. "Πολικές ή αντίξοες χειμερινές 
συνθήκες", μέσες χειμερινές θερμοκρασίες 
την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον 
Απρίλιο, στη σχετική περιφέρεια ή κράτος 
μέλος, κατώτερες από τον μέσο όρο στην 
Κοινότητα.»

"5. "Πολικές ή αντίξοες χειμερινές 
συνθήκες", μέσες χειμερινές θερμοκρασίες 
την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον 
Απρίλιο, στη σχετική περιφέρεια ή κράτος 
μέλος, οι οποίες είναι 2,5 βαθμούς Κελσίου 
κατώτερες από τον μέσο όρο στην 
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Κοινότητα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός στην πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά ευρύς και θα κάλυπτε έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό χωρών και περιοχών. Επί παραδείγματι, η μέση χειμερινή θερμοκρασία όλων 
των πρωτευουσών της ΕΕ είναι 4,9 βαθμοί Κελσίου. 17 από τα 27 κράτη μέλη έχουν μέσες 
θερμοκρασίες κάτω των 4,9 βαθμών. Ακόμη και οι Κάτω Χώρες που κανονικά δεν έχουν δριμύ 
χειμώνα. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να περιοριστεί περισσότερο το πεδίο εφαρμογής 
του ορισμού. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 5 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1α. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5α:
«5α. "Βιώσιμα βιοκαύσιμα",
α) μόνον τα βιοκαύσιμα που επιτυγχάνουν 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
μεγαλύτερη του 50% σε σύγκριση με τα 
ορυκτά καύσιμα, και
β) μόνον τα βιοκαύσιμα για τα οποία η 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου "από 
την παραγωγή μέχρι την καύση" ("from 
well-to-wheel") σε σύγκριση με τα ορυκτά 
καύσιμα είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά 
της απόδοσης, όσον αφορά την 
αποθήκευση αερίων του θερμοκηπίου, 
μεταξύ του σχετικού βιοκαυσίμου και των 
εναλλακτικών φυσικών καλλιεργειών 
"αναφοράς" (βοσκότοποι, δάση) σε 
επιφανειακές και υπόγειες οργανικές 
ενώσεις.»

Or. en

Αιτιολόγηση

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
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reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Τροπολογία: Claude Turmes and Umberto Guidoni

Τροπολογία 61
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

΄Αρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 5 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1α. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5α:
«5α. "Απόδοση αερίων θερμοκηπίου", 
ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου στα 
καύσιμα, μετρούμενη σε ισοδύναμα CΟ2, 
συν την ποσότητα ισοδυνάμων CO2 που 
εκπέμπονται κατά τη διαδικασία εξόρυξης 
και παραγωγής, κατά τη μεταφορά, 
διανομή και τις μεταβολές χρησιμοποίησης 
του εδάφους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα υπολογισμού κάθε μελλοντικής επαληθευμένης χρήσης CCS (διαχωρισμού και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα), εάν επιτρέπεται, μπορεί να καθορίζεται στους τεχνικούς 
κανόνες σύμφωνα με τον επικείμενο κανονισμό συναπόφασης επί του θέματος αυτού. Η 
αφαίρεση της ενδεχόμενης λειτουργίας δεξαμενής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα στο 
στάδιο παραγωγής δεν πρέπει να επιτρέπεται για βιομάζα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
ως καύσιμο. 

Τροπολογία: Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 62
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Β)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (γ) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)
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Στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), στο τέλος 
της πρότασης προστίθενται οι λέξεις «ή 
του παραρτήματος V».

διαγράφεται

Or. en

Justification

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 63
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Β Α) (νέο)

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

(β ) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο (γα):
(γα) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
βενζίνη που διατίθεται στην αγορά, στην 
επικράτειά τους, πληροί τις προδιαγραφές 
του παραρτήματος III την ημερομηνία της 
δημοσίευσης του προτύπου που ορίζεται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CEN). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του μεγίστου ορίου περιεκτικότητας της βενζίνης σε αιθανόλη από 5% σε 10% v/v 
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επιβάλλει την αλλαγή άλλων παραμέτρων στις προδιαγραφές και στο πρότυπο EN 228, εκ των 
οποίων σημαντικότερη είναι εκείνη που αφορά τη μεγίστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, η οποία 
θα έπρεπε να αυξηθεί σε 3,7% m/m. Τούτο θα επέτρεπε να προβλέπονται στις προδιαγραφές για 
τη βενζίνη υψηλότερα όρια για την αιθανόλη και άλλες οξυγονούχες ενώσεις. Οι αλλαγές αυτές 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση και τις εκπομπές των κινητήρων, οι οποίοι θα 
έπρεπε να δοκιμασθούν σε σχέση με τη νέα βενζίνη αναφοράς· επομένως, θα ήταν απαραίτητη η 
πλήρης αναθεώρηση του προτύπου EN 228, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοσθούν 
νέες προδιαγραφές πριν από την αναθεώρηση του εν λόγω προτύπου.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (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".

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της βενζίνης που ανταποκρίνεται στο πρότυπο CEN EN228 έχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και για την 
αυτοκινητοβιομηχανία, δεδομένου ότι διασφαλίζει την αποφυγή σύγχυσης στη χρήση της 
αντλίας ανεφοδιασμού, εγγυάται την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, ελαχιστοποιεί το κόστος και 
διασφαλίζει ότι τα οχήματα μπορούν να ανεφοδιάζονται με τον ίδιο τύπο καυσίμου οπουδήποτε 
και αν κυκλοφορούν στην ΕΕ.  Είναι προτιμότερο να αυξηθούν τα ισχύοντα όρια σε συνάρτηση 
με τις ανάγκες/τη συμβατότητα των οχημάτων παρά να επιτραπεί η προσθήκη νέων 
προδιαγραφών.  Πρέπει να διαγραφεί η προτεινόμενη νέα ποιότητα βενζίνης και να 
τροποποιηθεί δεόντως η ισχύουσα προδιαγραφή για τη βενζίνη. 
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 65
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 ".»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3, παράγραφος 3 αφορά τη δημιουργία μιας νέας ποιότητας βενζίνης που ορίζεται στο 
παράρτημα V. Θα ήταν καλύτερο τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για λόγους 
προώθησης βιοκαυσίμων να ορίζεται μία μόνον ποιότητα βενζίνης.  Η αντικατάσταση του 
παραρτήματος III από το παράρτημα V με κατάλληλη σήμανση θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος 
τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία: Claude Turmes and Umberto Guidoni

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Γ)

Άρθρο 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 υψηλής περιεκτικότητας σε 
οξυγονούχες ενώσεις".

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "βιοκαύσιμα" δίνει στους καταναλωτές την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος 
τύπος καυσίμου είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, η ονομασία "Βενζίνη 
υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα " πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στη βενζίνη που 
πραγματικά περιέχει μεγάλο ποσοστό βιοκαυσίμων. Η βενζίνη που περιέχει 0%vol έως 5%vol 
αιθανόλης πρέπει να ονομάζεται "βενζίνη", ενώ η ποιότητα βενζίνης που μπορεί να έχει 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξυγονούχες ενώσεις και έως 10%vol αιθανόλης πρέπει να 
ονομάζεται "βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οξυγονούχες ενώσεις".

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 67
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 με βιοκαύσιμα ".

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δίδονται σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές, ο όρος «βενζίνη υψηλής 
περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα» πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βενζίνη που περιέχει 
πραγματικά υψηλό ποσοστό βιοκαυσίμων. Για το λόγο αυτό, η βενζίνη που περιέχει 0%vol έως 
5%vol βιοκαυσίμων πρέπει να ονομάζεται "βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα", 
ενώ η βενζίνη που περιέχει περισσότερα από 5%vol βιοκαυσίμων πρέπει να ονομάζεται 
"βενζίνη με βιοκαύσιμα".

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Γ)

Άρθρο 4, παράγραφος 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά 
τους, μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και 
προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά 
τους, μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και 
προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
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ελκυστήρες, περιέχει θείο σε αναλογία 
μικρότερη από 1000 mg/kg. Το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες, εξαιρουμένων των σκαφών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι 10 mg/kg.

ελκυστήρες, περιέχει θείο σε αναλογία 
μικρότερη από 1000 mg/kg. Το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων των 
σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι 10 
mg/kg.

Τούτο δεν αποκλείει νέες απαιτήσεις 
μείωσης των εκπομπών από κινητήρες 
σκαφών.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο, 
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήσεις σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα και σκάφη εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας θα προσαρμοστεί με την 
ποιότητα καυσίμου ντίζελ για οδικά 
οχήματα όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που προορίζονται για 
χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες. Τα καύσιμα 
αυτά πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν για οδικά οχήματα, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Τα καύσιμα που προορίζονται για χρήση σε σκάφη εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας πρέπει επίσης να προσαρμόζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν 
να καταβάλλονται προσπάθειες στον τομέα της τεχνολογίας των κινητήρων σκαφών με στόχο 
την περαιτέρω μείωση των εκπομπών. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso + Martin Callanan

Τροπολογία 69
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Γ)

Άρθρο 4, παράγραφος 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά 
τους, μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και 

"5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά 
τους, μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και 
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προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες, περιέχει θείο σε αναλογία 
μικρότερη από 1000 mg/kg. Το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες, εξαιρουμένων των σκαφών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι 10 mg/kg.

προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες, περιέχει θείο σε αναλογία 
μικρότερη από 1000 mg/kg. Το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες, εξαιρουμένων των σκαφών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι 50 mg/kg.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικές προδιαγραφές για τις εκπομπές μη οδικών κινητών μηχανημάτων (Στάδιο IIIB, 
έναρξη ισχύος την 31η Δεκεμβρίου 2009) θα καταστήσουν απαραίτητο τον εξοπλισμό των 
κινητήρων με σύστημα επεξεργασίας των αερίων εξάτμισης. Τα συστήματα επεξεργασίας των 
αερίων εξάτμισης τα οποία χρησιμεύουν για τη μείωση των επιπέδων εκπομπών PM και NOx 
έχουν πλήρη απόδοση όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα των οποίων η μεγίστη περιεκτικότητα σε 
θείο είναι 50 mg/kg και όχι 10 mg/kg.  

Περιεκτικότητα σε θείο 50 mg/kg επιτρέπει να μεταφέρεται καύσιμο ντίζελ για μη οδικά 
μηχανήματα στα ίδια βυτιοφόρο φορτηγά που μεταφέρουν πετρέλαιο θέρμανσης. Από τεχνικής 
και πρακτικής απόψεως θα ήταν δυσανάλογο να ορισθεί σε 10mg/kg η περιεκτικότητα σε θείο 
καυσίμων που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Γ)

΄Αρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο 1 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο, 
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήσεις σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα και σκάφη εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας θα προσαρμοστεί με την 
ποιότητα καυσίμου ντίζελ για οδικά 
οχήματα όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα IV και στο παράρτημα IVα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που προορίζονται για 
χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες. Ωστόσο, δεν 
υποβάλλει προτάσεις για άλλες ρυπαντικές ουσίες, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (PACs). Είναι σημαντικό τα καύσιμα που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 
να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα οδικά οχήματα όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα IV και στο στο παράρτημα IVα.

Τροπολογία: Claude Turmes and Umberto Guidoni + Martin Callanan

Τροπολογία 71
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Δ)

Άρθρο 4, παράγραφος 6 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
6:

διαγράφεται

«6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, 
η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε 
θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
που προορίζεται για χρήση σε σκάφη 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι 300 mg/kg. 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη μείωση 
αυτής της περιεκτικότητας σε 10mg/kg το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.»

Or. en

Justification

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Δ)

Άρθρο 4, παράγραφος 6 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε 
θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
που προορίζεται για χρήση σε σκάφη 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι 300 mg/kg. 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη μείωση 
αυτής της περιεκτικότητας σε 10mg/kg το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.»

"6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, 
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε σκάφη 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας πληροί τις 
τυποποιημένες προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI και την απαίτηση ότι η 
μεγίστη περιεκτικότητα σε θείο είναι 10 
mg/kg."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να καταστεί το καύσιμο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο διαθέσιμο 
στην αγορά εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε δύο στάδια: από 1000ppm σε 300ppm από το τέλος του 
2009, και σε 10ppm αργότερα, δεν έχει νόημα για διάφορους τεχνικούς, οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς λόγους. Η μεταβατική περίοδος για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης με 
περιεκτικότητα σε θείο 300ppm δεν είναι αναγκαία από τεχνικής απόψεως, δεδομένου ότι 98% 
των κινητήρων που χρησιμοποιούνται σήμερα μπορούν να λειτουργούν χωρίς επιπλοκές με 
καύσιμα των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο είναι10ppm(EN 590). Επομένως, η ΕΕ πρέπει να 
μειώσει ευθύς εξ αρχής την περικετικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης σε 
10ppm (πρότυπο ποιότητας EN 590).

Τροπολογία: Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 73
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Δ)

Άρθρο 4, παράγραφος 6 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε 
θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε σκάφη εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας είναι 300 mg/kg. Τα κράτη 

6. 6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε 
θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήση σε σκάφη εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας είναι 10 mg/kg. 
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μέλη μεριμνούν για τη μείωση αυτής της 
περιεκτικότητας σε 10mg/kg το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.»

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο, το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
προορίζεται για χρήσεις σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα και σκάφη εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας θα προσαρμοστεί με την 
ποιότητα καυσίμου ντίζελ για οδικά 
οχήματα όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα IV και στο παράρτημα IVα.

Or. en

Justification

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα ΙΙΙ, 
κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι σε όλη την 
επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές 
όπου οι μέσες χειμερινές θερμοκρασίες είναι 
ιδιαιτέρως χαμηλές, επιτρέπεται τάση ατμών 
υψηλότερη από την καθοριζόμενη ως 
μέγιστη για τη θερινή περίοδο, όπως 
προβλέπεται στην υποσημείωση 5 του 
παραρτήματος III και στην υποσημείωση 4 
του παραρτήματος V.»

Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα ΙΙΙ, 
κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι σε όλη την 
επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές 
όπου οι μέσες χειμερινές θερμοκρασίες είναι 
ιδιαιτέρως χαμηλές, επιτρέπεται τάση ατμών 
υψηλότερη από την καθοριζόμενη ως 
μέγιστη για τη θερινή περίοδο, όπως 
προβλέπεται στην υποσημείωση 5 του 
παραρτήματος III.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 αφορά τη δημιουργία μιας νέας ποιότητας βενζίνης που ορίζεται στο παράρτημα V. 
Θα ήταν καλύτερο τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για λόγους προώθησης των 
βιοκαυσίμων να ορίζεται μία μόνον ποιότητα βενζίνης. Ως καλύτερος τρόπος για την επίτευξη 
του στόχου αυτού είναι η αντικατάσταση του παραρτήματος III από το παράρτημα V με 
κατάλληλη σήμανση.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 75
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

«1α. Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα 
ΙΙΙ, κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι σε όλη την 
επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές 
όπου οι μέσες χειμερινές θερμοκρασίες 
είναι ιδιαιτέρως χαμηλές, επιτρέπεται τάση 
ατμών υψηλότερη από την καθοριζόμενη ως 
μέγιστη για τη θερινή περίοδο, όπως 
προβλέπεται στην υποσημείωση 5 του 
παραρτήματος III και στην υποσημείωση 4 
του παραρτήματος V.» 

«1α. Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα 
ΙΙΙ, κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι σε όλη την 
επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές 
όπου οι θερινές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος είναι χαμηλές, επιτρέπεται 
τάση ατμών υψηλότερη από την 
καθοριζόμενη ως μέγιστη για τη θερινή 
περίοδο, όπως προβλέπεται στην 
υποσημείωση 5 του παραρτήματος III και 
στην υποσημείωση 4 του παραρτήματος V.»

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Τροπολογία: Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)
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«Άρθρο 7a διαγράφεται
Μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. 
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα 
καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 1% 
των εκπομπών του 2010 για κάθε
ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2020. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 
αναφερθεί το 2010.
3. Τα μέτρα που απαιτούνται για να 
υλοποιείται η παρακολούθηση, η υποβολή 
δεδομένων και η επαλήθευση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής. με βάση ακριβή ορισμό 
των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό των εν λόγω 
εκπομπών, ώστε να τηρούνται οι 
υποχρεώσεις που προβλέπεονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
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παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 
Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των 
βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει 
να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 α, παράγραφος 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αγορά καυσίμων ευρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
προτεραιότητα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
καυσίμων. Επομένως, έχει ουσιαστική σημασία να θεσπισθεί οδηγία η οποία θα συμβάλλει όχι 
μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ιδιαίτερα στην ανεξαρτησία των ανατολικών 
προμηθευτών.  

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 α, παράγραφος 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
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κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. 

κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων.
Απαιτείται επίσης η υποβολή στοιχείων για 
όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής 
τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα 
κριτήρια βιωσιμότητας. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει όλες τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι προμηθευτές καυσίμων. 

Or. en

Justification

Οι προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν όχι μόνον δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων, αλλά και στοιχεία σχετικά με την 
τήρηση των ευρωπαϊκών κριτηρίων βιωσιμότητας του παραρτήματος VI B. Έχει μεγάλη 
σημασία να τηρούνται τα κριτήρια βιωσιμότητας λόγω των πολλών δυνητικών αρνητικών 
παραπλεύρων συνεπειών της παραγωγής βιοκαυσίμων (αποδάσωση, κοινωνικά προβλήματα 
κλπ.). Η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα συμβάλει στην τήρηση των κριτηρίων και 
στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων στην επιβολή των κριτηρίων.  

Τροπολογία:  Adriana Poli Bortone και Alessandro Foglietta

Τροπολογία 79
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 α, παράγραφος 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων.

1. Ένα έτος μετά τη δημοσίευση της 
έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται 
στο άρθρο 9α, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τους προμηθευτές καυσίμων που διατίθενται 
στην αγορά για τις οδικές μεταφορές και για 
μη οδικά κινητά οχήματα να 
παρακολουθούν και να υποβάλλουν 
δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 
αυτών των καυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει ο χρόνος να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή των δεδομένων και την 
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παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων 
των οδικών μεταφορών, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί εναρμονισμένη και 
συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Τροπολογία 80
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 α, παράγραφος 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. 

1. 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων ορυκτής προέλευσης που 
διατίθενται στην αγορά για τις οδικές 
μεταφορές και για μη οδικά κινητά οχήματα 
να παρακολουθούν και να υποβάλλουν 
δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές ανά 
μονάδα ενέργειας των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών 
των καυσίμων. 

Or. en

Justification

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 81
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 α, παράγραφος 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)



AM\688588EL.doc 43/81 PE396.443v01-00

EL

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα 
καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 1% 
των εκπομπών του 2010 για κάθε 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2020. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 
αναφερθεί το 2010.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα 
καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 
0,5% των εκπομπών του 2018 για κάθε 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2020. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2025 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 
αναφερθεί το 2015.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αγορά καυσίμων ευρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
προτεραιότητα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
καυσίμων. Επομένως, έχει ουσιαστική σημασία να θεσπισθεί οδηγία η οποία θα συμβάλλει όχι 
μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ιδιαίτερα στην ανεξαρτησία των ανατολικών 
προμηθευτών.  

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone και Alessandro Foglietta

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7 α, παράγραφος 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα 
καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 1% 
των εκπομπών του 2010 για κάθε 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2020. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα 
καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 1% 
των εκπομπών του 2013 για κάθε 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2023. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2023 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 
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αναφερθεί το 2010. αναφερθεί το 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει ο χρόνος να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή πληροφοριών και την 
παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των 
οδικών μεταφορών, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί εναρμονισμένη και συγκεκριμένη 
μέθοδος ορθού υπολογισμού των εκπομπών αυτών. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 α, παράγραφος 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για 
τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά 
κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα 
καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 1% 
των εκπομπών του 2010 για κάθε 
ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2020. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 
αναφερθεί το 2010. 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 
ορυκτών καυσίμων που διατίθενται στην 
αγορά για τις οδικές μεταφορές και για μη 
οδικά κινητά οχήματα να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτά 
τα καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 
2% των εκπομπών του 2010 για κάθε δύο 
ημερολογιακά έτη μέχρι και το 2020. Το 
επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα 
αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι 
υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα 
αναφερθεί το 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.
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(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 84
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

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

2 α. Από τους προμηθευτές καυσίμων 
ζητείται να παράσχουν τουλάχιστον το 
ήμισυ της προσπαθείας που δεν αφορά τη 
διύλιση / εξόρυξη μέσω μη ορυκτών 
συστατικών στοιχείων στο ντήζελ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αγορά καυσίμων η ΕΕ είναι ελλειμματική ως προς το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως. 
Υπερβολική συμμόρφωση μέσω μειγμάτων πετρελαίου μη ορυκτής προέλευσης θα φέρει ως 
αποτέλεσμα αύξηση της μεταφοράς καυσίμων.  Σημαντικές αυξήσεις εισαγωγών αιθανόλης από 
τη Νότιο Αμερική που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις της εξαγωγής πετρελαίου από την 
ΕΕ προς τη Βόρειο Αμερική ή τη Νοτιοανατολική Ασία δεν πρέπει να ενθαρρύνονται. Η 
νομοθεσία πρέπει να αποσκοπεί στο να καθίσταται αναγκαία η επένδυση σε υποκατάστατα του 
ντήζελ που δυνάμει εξασφαλίζουν μέγιστη εξοικονόμηση σε αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 85
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 β (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7β διαγράφεται
Προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη
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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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16 των ιδίων συντακτών. 

Στο ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μειώσει κατά 55% 
μεταξύ του 2010 και του 2020 τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που προκαλούν το 
σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή 
απόκλισης για την αιθανόλη, ούτε συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε 
δικαιολογείται.  Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα που δεν 
οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν 
είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 86
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7 β (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

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.

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, καθώς επίσης 
και τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε 
άλλες πτητικές παραμέτρους όπως 
ορίζεται στο EN 228, 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, 
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παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2003/30/EΚ αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενες προδιαγραφές καυσίμων συνιστούν 
φραγμό για τη χρήση βιοκαυσίμων. 

Η οδηγία 2003/17/ΕΚ επισημαίνει το ίδιο πρόβλημα και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει: 
'την ανάγκη ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοκαυσίμων, καθώς και την ανάγκη εισαγωγής τροποποιήσεων στις άλλες παραμέτρους των 
προδιαγραφών των καυσίμων, τόσο των συμβατικών όσο και των εναλλακτικών, 
παραδείγματος χάριν τις τροποποιήσεις των μεγίστων ορίων πτητικότητας των βενζινών που 
περιέχονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή τους στα 
μίγματα βιοαιθανόλης'  

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 87
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 β α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7 β α
Κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα
1. Μόνο τα βιοκαύσιμα που πληρούν τα 
κριτήρια βιώσιμης παραγωγής με βάση τον 
κύκλο ζωής, τα οποία καθορίζονται στο 
Παράρτημα VIβ, θα θεωρούνται ότι
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του 
άρθρου 7 α.
2. Τα κράτη μέλη αποδέχονται διμερείς και 
πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της 
Κοινότητας και τρίτων χωρών ως 
απόδειξη ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIβ.
3. Τα κράτη μέλη αποδέχονται ως 
απόδειξη συμμόρφωσης προς τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα VIβ την απόδειξη 
συμμόρφωσης προς εθελούσιες διεθνείς 
ρυθμίσεις που καθορίζουν πρότυπα για τη 
βιώσιμη παραγωγή γεωργικών ή δασικών 
προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
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ρυθμίσεις αυτές έχουν πιστοποιηθεί ότι 
πληρούν επαρκή πρότυπα αξιοπιστίας, 
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου 
τρίτων μερών. Θα δημοσιεύεται και θα 
επικαιροποιείται περιοδικά κατάλογος 
ρυθμίσεων που πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια. 
Τα κριτήρια βιωσιμότητας που
καθορίζονται στο παράρτημα VIβ 1 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 11, παράγραφος 2· τα κριτήρια αυτά 
συνιστούν ελάχιστο σύνολο κριτηρίων που 
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 
2003/30/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιομάζας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα και κοινωνικά ζητήματα. Η αναθεωρημένη οδηγία για την ποιότητα των 
καυσίμων προωθεί την παραγωγή βιομάζας σχετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε αέρια 
θερμοκηπίου, αλλά, επιπλέον, απαιτούνται κριτήρια σχετικά με τη βιοποικιλότητα και 
κοινωνικά ζητήματα. Είναι σημαντικό να καθορίσει το Κοινοβούλιο κατευθυντήριες γραμμές 
για τα κριτήρια αυτά αντί να λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιτροπολογίας. Αυτά τα κριτήρια θα αποτελούν βάση η οποία μπορεί να επεκταθεί στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της οδηγίας περί βιοκαυσίμων η οποία θα διεξαχθεί το 2008. Είναι 
σημαντικό να υφίσταται ένα μόνο σύνολο κριτηρίων βιωσιμότητας για όλες τις σχετικές 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 88
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 β α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7 β α
Κριτήρια βιωσιμότητας για τα καύσιμα

1. Μόνο τα καύσιμα και οι μη ορυκτής 
προελεύσεως πρώτες ύλες που πληρούν τα 
κριτήρια βιώσιμης παραγωγής και μπορεί 
να αποδειχθεί ότι έχουν απόδοση αερίων 
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του θερμοκηπίου με βάση τον κύκλο ζωής 
όπως καθορίζεται στο Παράρτημα VIβ θα 
θεωρείται ότι αποτελούν συμμόρφωση 
δυνάμει του άρθρου 7 α.
2. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποδέχονται, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει διενεργηθεί 
έλεγχος και επαλήθευση από τρίτους, 
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 
της Κοινότητας και τρίτων χωρών ως 
απόδειξη ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIβ. 
3. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποδέχονται 
ως απόδειξη συμμόρφωσης προς τις 
σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα VIβ την απόδειξη 
συμμόρφωσης προς εθελούσιες διεθνείς 
ρυθμίσεις που καθορίζουν πρότυπα για τη 
βιώσιμη παραγωγή γεωργικών ή δασικών 
προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές έχει πιστοποιηθεί ότι 
πληρούν επαρκή πρότυπα αξιοπιστίας, 
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου 
τρίτων μερών. Θα δημοσιεύεται και θα 
επικαιροποιείται περιοδικά κατάλογος 
ρυθμίσεων που πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια.
Τα κριτήρια βιωσιμότητας που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIβ 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 11, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής πρέπει να λάβει εντολή να προβεί σε πρόταση περί 
υποχρεωτικών κριτηρίων για το βιώσιμο των καυσίμων. Τα καύσιμα μεταφορών / η παραγωγή 
πρώτων υλών καυσίμων μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά 
τη βιοποικιλότητα και κοινωνικά ζητήματα. Η πρόταση αυτή τονώνει την αποτελεσματικότητα 
όσον αφορά την περιεκτικότητα σε αέρια του θερμοκηπίου, επιπροσθέτως όμως χρειάζεται να 
υπάρχουν και άλλα κριτήρια περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Τα κριτήρια για το 
βιώσιμο δεν μπορεί να αφήνονται σε μία μελλοντική νομοθεσία, αλλά η παρούσα οδηγία πρέπει 
να προβλέπει το πλαίσιο για τον ορισμό λεπτομερών κριτηρίων δυνάμει της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την οποία προβλέπει το άρθρο 11(2).
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Τροπολογία: Andres Tarand και Anders Wijkman

Τροπολογία 89
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

΄Αρθρο 7 β α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7 β α
Βιοκαύσιμα των οποίων ο δείκτης ισούται 
ή υπερβαίνει το κατώφλι που θεσπίζεται 
σύμφωνα με τον δείκτη βιωσίμου  όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα VI Γ 
αποδεσμεύονται αυτομάτως για ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς από 
τη θέση της παρούσας οδηγίας εν ισχύι.   
Από 1ης Ιανουαρίου 2020 οιοδήποτε 
βιοκαύσιμο δεν ισούται ή υπερβαίνει αυτό 
το κατώφλι απαγορεύεται να πωλείται 
εντός της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφήνεια για τους παραγωγούς και εισαγωγείς καυσίμων όσον αφορά τον προτεινόμενο δείκτη 
βιωσιμότητας και τις προθεσμίες περί εφαρμογής.

Τροπολογία: Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi και Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 90
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

΄Αρθρο 8 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

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

Σύμφωνα με το υπάρχον έργο του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) και 
χρησιμοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα η 
Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει 
κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με 
τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα 
καύσιμα και χρησιμοποιώντας αυτή τη 
μεθοδολογία αξιολογεί το εάν θα προτείνει 
περιορισμούς για εκείνα που θεωρείται ότι 
έχουν αντίκτυπο στην αποτελεσματική 
λειτουργία των τεχνολογιών μείωσης της 
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ρύπανσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από το ΚΚΕρ να προβεί σε αποτίμηση του αντικτύπου των μεταλλικών 
προσθέτων στους καταλύτες και τις εκπομπές, έργο το οποίο και ευρίσκεται εν εξελίξει. Η 
Επιτροπή και το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν αυτό το πρωτόκολλο δοκιμών 
και να λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα δεδομένα περί μεταλλικών προσθέτων. Αφού θα έχουν 
τύχει αποτίμησης τα μεταλλικά πρόσθετα η Επιτροπή θα βασίζεται σε επιστημονικούς λόγους 
για να προσδιορίσει ποία ενδεχομένως μεταλλικά πρόσθετα έχουν αντίκτυπο στην 
αποτελεσματική λειτουργία των τεχνολογιών μείωσης της ρύπανσης προβαίνοντας σε πλήρη 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 9, εδάφιο 9, σημείο α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(α) η χρήση βιοκαυσίμων στο πλαίσιο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς 
και η χρήση και εξέλιξη της τεχνολογίας 
αυτοκινήτων, υπό το πρίσμα της 
εκπλήρωσης του στόχου να ανέλθει σε 
τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 το μερίδιο 
των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται 
στα καύσιμα για τις μεταφορές, όπως 
ορίζεται στην επισκόπηση της Ενεργειακής 
Στρατηγικής από την Επιτροπή*, καθώς 
και του στόχου να περιορισθεί το διοξείδιο 
του άνθρακα στα καύσιμα για τις 
μεταφορές·

(α) ο στόχος του να περιορισθεί το 
διοξείδιο του άνθρακα στα καύσιμα για τις 
μεταφορές και η χρήση βιοκαυσίμων στην 
επίτευξή του. Οι άμεσες ή έμμεσες 
αρνητικές συνέπειες της παραγωγής 
βιοκαυσίμων στο περιβάλλον, τις υπό 
διατήρηση περιοχές και τις κοινωνικές 
συνθήκες διαβιώσεως και τις τιμές 
τροφίμων θα τελούν υπό παρακολούθηση 
σε όλα τα κράτη παραγωγής από την 
Επιτροπή και στην περίπτωση αρνητικών 
συνεπειών η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση 
προς αποτροπή αυτών των αρνητικών 
συνεπειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
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One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone και Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + Martin 
Callanan

Τροπολογία 92
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (νέο)

΄Αρθρο 9 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

7 α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
9 α:

"Άρθρο 9 α
Ανασκόπηση

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 έως τις 31 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 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και με τις 
δεσμεύσεις των κρατών μελών δυνάμει του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο,



AM\688588EL.doc 53/81 PE396.443v01-00

EL

(γ) την επανεξέταση του εφικτού και του 
χρονοδιαγράμματος προς προοδευτική 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μείωσης 
των εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου·
(δ) την αποτίμηση του επιχειρηματικού, 
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου 
αυτών των στόχων.  
2. Με βάση αυτή την έκθεση η Επιτροπή 
υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας σε 
συντονισμό με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/30/ΕΚ και τη μεταγενέστερη 
νομοθεσία."

Or. en

Αιτιολόγηση

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 93
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (νέο)

΄Αρθρο 9 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

7 α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
9 α:

"Άρθρο 9 α
Ανασκόπηση



PE396.443v01-00 54/81 AM\688588EL.doc

EL

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 έως τις 31 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 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και με τις 
δεσμεύσεις των κρατών μελών δυνάμει του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο,
(γ) την επανεξέταση του εφικτού και του 
χρονοδιαγράμματος προς προοδευτική 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μείωσης 
των εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου·
(δ) την αποτίμηση του επιχειρηματικού, 
οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου 
αυτών των στόχων.  
2. Με βάση αυτή την έκθεση η Επιτροπή 
θα υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας σε 
συντονισμό με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/30/ΕΚ και τη μεταγενέστερη 
νομοθεσία."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 94
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (νέο)

Άρθρο 9 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

7 α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
9 α:

"Άρθρο 9 α
Ανασκόπηση

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 έως τις 31 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 επανεξέταση του εφικτού και του 
χρονοδιαγράμματος προς προοδευτική 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μείωσης 
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των εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου· 
2. Με βάση αυτή την έκθεση η Επιτροπή 
υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας σε 
συντονισμό με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/30/ΕΚ και τη μεταγενέστερη 
νομοθεσία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι επιθυμητό να καθιερωθεί μηχανισμός για την υποβολή πληροφοριών και την 
παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των 
οδικών μεταφορών, είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αναπτυχθεί εναρμονισμένη και συγκεκριμένη 
μέθοδος ορθού υπολογισμού των εκπομπών αυτών. Είναι πρόωρο να οριστεί, στο στάδιο αυτό, 
στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες 
στον όγκο και στη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται 
στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία μένει να συζητηθούν και ρυθμισθούν σε μελλοντικές νομοθετικές 
πράξεις.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12, ΣΤΟΙΧΕΙΟ -1 Α (νέο)

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

Η υποσημείωση 4 τροποποιείται με 
αντικατάσταση του κειμένου 
"πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες" 
από "χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 
το θέρος"  

Or. en

Αιτιολόγηση

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
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recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

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

12. 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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μειώσει κατά 55% 
μεταξύ του 2010 και του 2020 τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που προκαλούν το 
σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή 
απόκλισης για την αιθανόλη, ούτε συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε 
δικαιολογείται.  Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα που δεν 
οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν 
είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί. 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 97
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

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

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 

Η υποσημείωση 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: "Για κράτη μέλη με 
πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες η 
μέγιστη τάση ατμών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει 66,0 kPa. Σε καύσιμο που 
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κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον 
πίνακα του παραρτήματος VI.»

περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη 
τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 56kPa κατά 
4kPa (βλ. Παράρτημα VI) εάν πληρούται 
ως προϋπόθεση μία ελάχιστης 
περιεκτικότητα σε αιθανόλη 3%v/v".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αιθανόλης ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης ατμών. Είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εφαρμογή της παρούσας πράξης να μην καταλήξει σε αύξηση του 
ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου τάσης ατμών.

Η προτεινόμενη απόκλιση θα οδηγούσε σε αύξηση της τάσης ατμών σε 68 kPa και θα 
προκαλούσε επιδείνωση της ποιότητας του αέρα. Ως εκ τούτου η συνολική μέγιστη τάση ατμών 
πρέπει να μειωθεί στο επίπεδο των 56kPa. Επίσης, μπορεί να επιτρέπεται μέγιστη απόκλιση 
κατά 4 kPa. Με την προσέγγιση αυτή, ακόμη και με την απόκλιση αυτή δεν θα υπερβεί η μέγιστη 
τάση ατμών την τιμή των 60 kPa και δεν θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 98
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

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

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.» 

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 56kPa
κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον 
πίνακα του παραρτήματος VI και από 1ης 
Ιανουαρίου 2013 επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 52kPa κατά το ποσό που εμφαίνεται 
στον πίνακα του Παραρτήματος VI.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), 
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είναι απαραίτητο να μειωθούν τα μέγιστα όρια τάσης ατμών της σύμφωνης με τα πρότυπα
αναφοράς βενζίνης. Αυτή η μείωση θα επέλθει σε δύο στάδια για να δοθεί η δυνατότητα στους 
οικονομικούς φορείς να προσαρμοσθούν σε αυτόν τον νέο περιορισμό.

Ούτως με την προτεινόμενη υπέρβαση η τάση ατμών θα είναι κατ' ανώτατον 64 kPa έως το 
έτος 2012 και 60 kPa από 1ης Ιανουαρίου 2013, καθιστώντας ούτως δυνατό το να αποτραπεί 
μία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα λόγω αυξημένων εκπομπών VOC.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 99
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

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

Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με 
αντικατάσταση του κειμένου 
"πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες" 
από "χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 
το θέρος"  

Or. en

Αιτιολόγηση

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 100
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, υποσημείωση 7 α (νέα) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Παρεμβάλλεται η εξής υποσημείωση 7 α:

(7 α) Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος
2 αυτό το όριο τίθεται εν ισχύι την 
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ημερομηνία δημοσιεύσεως του προτύπου 
που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της βενζίνης του κανονιστικού προτύπου CEN EN228 έχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την 
αυτοκινητοβιομηχανία, δεδομένου ότι διασφαλίζει την αποφυγή σύγχυσης στη χρήση της 
αντλίας, εγγυάται την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, ελαχιστοποιεί το κόστος και διασφαλίζει ότι 
τα οχήματα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα ιδίου προτύπου οπουδήποτε και εάν 
ευρίσκονται στην ΕΕ.  Είναι προτιμότερο να αυξηθούν τα ισχύοντα όρια σε συνάρτηση με τις 
ανάγκες/τη συμβατότητα του οχήματος παρά να επιτραπεί ο πολλαπλασιασμός πρόσθετων 
προδιαγραφών. Πρέπει να διαγραφεί ο νέος τύπος βενζίνης που προτείνεται και να 
τροποποιηθεί δεόντως η ισχύουσα προδιαγραφή για τη βενζίνη.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 101
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, υποσημείωση 7 β (νέα) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Παρεμβάλλεται η εξής υποσημείωση 7 α:

(7 α) Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος
2 αυτά τα όρια τίθενται εν ισχύι την 
ημερομηνία δημοσιεύσεως του προτύπου 
που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της βενζίνης του κανονιστικού προτύπου CEN EN228 έχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την 
αυτοκινητοβιομηχανία, δεδομένου ότι διασφαλίζει την αποφυγή σύγχυσης στη χρήση της 
αντλίας, εγγυάται την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, ελαχιστοποιεί το κόστος και διασφαλίζει ότι 
τα οχήματα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα ιδίου προτύπου οπουδήποτε και εάν 
ευρίσκονται στην ΕΕ.  Είναι προτιμότερο να αυξηθούν τα ισχύοντα όρια σε συνάρτηση με τις 
ανάγκες/τη συμβατότητα του οχήματος παρά να επιτραπεί ο πολλαπλασιασμός πρόσθετων 
προδιαγραφών. Πρέπει να διαγραφεί ο νέος τύπος βενζίνης που προτείνεται και να 
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τροποποιηθεί δεόντως η ισχύουσα προδιαγραφή για τη βενζίνη.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 102
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13 (Α)

Παράρτημα ΙV, πίνακας (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(α) 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
«3».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες επιβαρύνουν κατά πολύ την ποιότητα του αέρα 
με την αποδέσμευση σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου στον αέρα. Οι πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνοι και προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Από το έτος 1991 η Σουηδία έχει καύσιμο ντήζελ κατηγορίας περιβάλλοντος (EC) 1 το οποίο 
περιέχει ολιγότερο του 1% πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Τούτο δεικνύει ότι 
είναι εφικτό να μειωθούν οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έτι περαιτέρω.  
Ωστόσο επειδή η μέση τιμή στην ΕΕ επί του παρόντος είναι 3-4%, ένα μέγιστο επίπεδο 3% 
αποτελεί καλό σημείο αφετηρίας για να προσαρμοσθούν οι προμηθευτές.  

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Τροπολογία 103
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13 Α (νέο)

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

13 α. Εγγράφεται το εξής Παράρτημα IV a:

Τυποποιημένες προδιαγραφές για πετρέλεαια εσωτερικής καύσεως που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθούν από σκάφη των εσωτερικών πλωτών οδών

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Παράμετρος Μονάδα Όριο

Αριθμός κετάνης Ελάχιστο 51,0
Δείκτης κετάνης Ελάχιστο 46,0
Πυκνότητα στους 15°C kg/m³ 845 
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Πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

% (m/m) Μέγιστο 8 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg Μέγιστο 10,0 
Σημείο αναφλέξεως °C Άνω του 55 
Υπόλειμμα άνθρακα (σε 
υπόλειμμα διυλίσεως 
10%) 

% (m/m) Μέγιστο 0,30 

Περιεκτικότητα τέφρας % (m/m) Μέγιστο 0,01 
Περιεκτικότητα ύδατος mg/kg Μέγιστο 200 
Σωματίδια mg/kg Μέγιστο 24 
Διάβρωση ταινίας χαλκού 
(3h at 50°C) 

κατάταξη Θέση 1 

Σταθερότητα οξείδωσης g/m³ Μέγιστο 25 
Λιπαντική ισχύς (wsd 1,4) 
στους 60°C 

μm Μέγιστο 460 

Ιξώδες στους 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Απόσταξη 
% (V/V) ανάκτηση στους 
250°C 
% (V/V) ανάκτηση στους 
350°C 
95% ανάκτηση στους 

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
Ελάχιστο 85 
Μέγιστο 360 

Σημείο θολώσεως 
Θέρος 
Χειμώνας 

°C Μέγιστο 0 
Ελάχιστο -15 

Σημείο απόφραξης 
φίλτρου εν ψυχρώ 
(CFPP) 
Θέρος 
Χειμώνας 

°C Μέγιστο -11 
Μέγιστο -24 

Εμφάνιση διαφανής
Περιεκτικότητα σε 
μεθυλικό εστέρα λιπαρού 
οξέος (FAME) * 

% (V/V) Μέγιστο 5 

* Υψηλότερη περιεκτικότητα FAME αυξάνει την 
κατανάλωση καυσίμου και απαιτεί πρόσθετη 
πειθαρχία συντήρησης (πρόληψη της φράξεως του 
συστήματος καυσίμου, σχηματισμός ιζήματος και 
διάβρωση). Μπορεί επίσης να προκαλέσει 
προβλήματα για τα συστήματα θέρμανσης επί του 
σκάφους (θέμα ασφαλείας)

Or. en

Αιτιολόγηση

(Justification Lambert van Nistelrooij)
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The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Τροπολογία: Claude Turmes and Umberto Guidoni

Τροπολογία 104
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υπότιτλος (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Τύπος: Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε 
βιοκαύσιμα

Τύπος: Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε 
οξυγονούχες ενώσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα V περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στη βενζίνη που περιέχει από
0 έως 10% κατ' όγκον αιθανόλη. Είναι παραπλανητικό να αποκαλεί κανείς αυτό το πετρελαϊκό 
καύσιμο 'βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα'. Ο καταναλωτής παραπλανάται από 
τη χρήση του όρου 'βιοκαύσιμα' πιστεύοντας ότι πρόκειται περί καυσίμου φιλικού προς το 
περιβάλλον. Η από τεχνικής απόψεως ορθή επωνυμία για την ποιότητα καυσίμου που περιέχει
5-10% κατ' όγκον αιθανόλη είναι "βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οξυγονούχες ενώσεις" . 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 105
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υπότιτλος (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Τύπος: Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε 
βιοκαύσιμα

Τύπος: Βενζίνη περιεκτικότητας σε 
βιοκαύσιμα

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το παράρτημα V περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στη βενζίνη που περιέχει 
τουλάχιστον 5% κατ' όγκον βιοκαύσιμα. Θα ήταν απάτη να ονομασθεί μια βενζίνη που περιέχει 
ένα τέτοιο ποσοστό βιοκαυσίμων "βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα". Η έκφραση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει μόνο για τη βενζίνη που περιέχει πολύ πιο υψηλό ποσοστό 
βιοκαυσίμων· περισσότερο αρμόζει ο όρος 'βενζίνη περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα'.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 106
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, πίνακας, γραμμή 6, (ελάχιστο όριο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο Περιεκτικότητα σε οξυγόνο

- 2,7 v/v% Ελάχιστο (5 α)

(5 α) Η απαίτηση για το ελάχιστο παύει να 
ισχύει εάν αποσυρθεί ο τύπος "βενζίνης" 
από την αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ τύπου καυσίμου υψηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο και κανονικής βενζίνης 
είναι απαραίτητη λόγω του ότι ο στόλος των παλαιοτέρων οχημάτων δεν μπορεί να ανεχθεί 
καύσιμα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη άνω του 5% κατ' όγκον. Στην περίπτωση όπου στο 
μέλλον ο τύπος κανονική βενζίνη αποσυρθεί από την αγορά, η απαίτηση για ελάχιστο πρέπει 
επίσης να παύσει να ισχύει. 

Τροπολογία: Gintaras Didžiokas

Τροπολογία 107
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, πίνακας, γραμμή 6, (ελάχιστο όριο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο %m/m 3,7 Περιεκτικότητα σε οξυγόνο %m/m 4,0

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το όριο της περιεκτικότητας σε οξυγόνο χρειάζεται να είναι αρκετά υψηλό για να εξασφαλίζεται 
ότι 10% κατ' όγκον αιθανόλη μπορεί να αναμειγνύεται σε βενζίνη εντός του πλήρους φάσματος 
της επιτρεπομένης πυκνότητας. Αιθανόλη 10% δεν θα συμμορφούται με το προτεινόμενο 3,7% 
κατά μάζα όριο οξυγόνου εάν η βασική βενζίνη στην οποία προστίθεται η αιθανόλη έχει 
πυκνότητα 720-747 kg/m3. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει από δεκαετίας και πλέον συνολική 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο που φθάνει 4,0% κατά μάζα για τη βενζίνη τύπου E10 (10% 
αιθανόλη). Τούτο θα ήταν αρκετά υψηλό για να εξασφαλίζει ότι 10% αιθανόλη μπορεί να 
αναμειγνύεται σε όλο το φάσμα βενζίνης επιτρεπομένων πυκνοτήτων.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 108
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, πίνακας, γραμμή 7, (ελάχιστο όριο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η 
προσθήκη σταθεροποιητών) % v/v 10

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η 
προσθήκη σταθεροποιητών) % v/v 5-10

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καλλίτερα να υπάρχει μία κατηγορία βενζίνης που περιέχει 0-5% κατ'·όγκον αιθανόλη και 
η δεύτερη κατηγορία βενζίνης να περιέχει 5-10% κατ' όγκον αιθανόλη.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 109
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υποσημείωση 3 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(3) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο 
την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 
Σεπτεμβρίου. Για τα κράτη μέλη με πολικές 
ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες, η θερινή 
περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιουνίου 
και λήγει το νωρίτερο στις 31 Αυγούστου.

(3) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο 
την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 
Σεπτεμβρίου. Για τα κράτη μέλη με 
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας το θέρος, 
η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την
1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο στις 31 
Αυγούστου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 110
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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 111
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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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 συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας το θέρος 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 το 
αρμόζον θερινό όριο τάσης ατμών 60kPa ή
70 kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται 
στον πίνακα του παραρτήματος VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 112
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 κατά τη θερινή 
περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει 56kPa
κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον 
πίνακα του παραρτήματος VI και από 1ης 
Ιανουαρίου 2013 επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 52kPa κατά το ποσό που εμφαίνεται 
στον πίνακα του Παραρτήματος VI.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ούτως με την προτεινόμενη υπέρβαση η τάση ατμών θα είναι κατ' ανώτατον 64 kPa έως το 
έτος 2012 και 60 kPa από 1ης Ιανουαρίου 2013, καθιστώντας ούτως δυνατό το να αποτραπεί 
μία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα λόγω αυξημένων εκπομπών VOC.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 113
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 60 kPa 
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 66,0 kPa. Σε 
καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή 
περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει 56 kPa 
κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον 
πίνακα του παραρτήματος VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αιθανόλης ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης ατμών. Είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εφαρμογή της παρούσας πράξης να μην καταλήξει σε αύξηση του 
ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου τάσης ατμών. Συνεπώς και σύμφωνα με τη μεγίστη τάση ατμών 
το θέρος η μεγίστη τάση ατμών υπό πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες πρέπει να μειωθεί 
από 70 kPa σε 66 kPa.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 114
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

διαγράφεται

Περιεκτικότητα 
σε αιθανόλη 
(%v/v)

Επιτρεπόμενη 
απόκλιση της 
τάσης ατμών 
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(kPa)
0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης 
ατμών για τιμή περιεκτικότητας σε 
αιθανόλη μεταξύ των παραπάνω τιμών 
καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή 
μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και 
αμέσως μικρότερης τιμής 
περιεκτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 115
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ
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Περιεκτικότητα 
σε αιθανόλη 
(%v/v)

Επιτρεπόμενη 
απόκλιση της 
τάσης ατμών 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

Απόκλιση κατά 4kPa επιτρέπεται μόνον 
οσάκις αναμειγνύεται τουλάχιστον 3 %v/v 
αιθανόλη.

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης 
ατμών για τιμή περιεκτικότητας σε 
αιθανόλη μεταξύ των παραπάνω τιμών 
καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή 
μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και 
αμέσως μικρότερης τιμής 
περιεκτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη απόκλιση για αιθανόλη θα οδηγούσε σε αύξηση της τάσης ατμών σε 68 kPa και 
θα προκαλούσε επιδείνωση της ποιότητας του αέρα λόγω των αυξημένων εκπομπών VOC. Για 
να αποφευχθεί η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, η συνολική μέγιστη τάση ατμών πρέπει να 
μειωθεί σε επίπεδο 56 kPa. Επιπροσθέτως μπορεί να επιτρέπεται απόκλιση με μεγίστη τιμή 
4kPa όταν αναμειγνύεται τουλάχιστον 3% κατ' όγκον αιθανόλη. Με την προσέγγιση αυτή, 
ακόμη και με την απόκλιση αυτή δεν θα υπερβεί η μέγιστη τάση ατμών την τιμή των 60 kPa και 
δεν θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 116
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
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Περιεκτικότητα 
σε αιθανόλη 
(%v/v)

Επιτρεπόμενη 
απόκλιση της 
τάσης ατμών 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης 
ατμών για τιμή περιεκτικότητας σε 
αιθανόλη μεταξύ των παραπάνω τιμών 
καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή 
μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και 
αμέσως μικρότερης τιμής 
περιεκτικότητας.

Απόκλιση κατά 8kPa επιτρέπεται μόνον 
εάν στη βενζίνη προστίθενται μεταξύ 3% 
και 10% βιοκαύσιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα είναι αδύνατο να παρακολουθηθεί η συμμόρφωση προς τις προτεινόμενες αποκλίσεις. Για 
να καταστεί δυνατή η ανάμειξη αιθανόλης και άλλων βιοκαυσίμων με τη βενζίνη, ως τιμή 
οδηγός πρέπει να λαμβάνεται η μεγίστη απόκλιση που συμβαίνει στην πράξη.

Τροπολογία: Claude Turmes και Umberto Guidoni

Τροπολογία 117
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Α
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1. Κατά την υποβολή δεδομένων σχετικά 
με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
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κατά τον κύκλο ζωής όλων των καυσίμων 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) εξόρυξη / παραγωγή πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβάνοντας:
- τον τρόπο πραγματοποίησης, μέτρησης 
και υπολογισμού της εξόρυξης ανά τόπο 
εξόρυξης·
- την ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια της εξόρυξης 
συμπεριλαμβανομένων της καύσης και 
διαρροών καθώς και άλλων μορφών 
χρησιμοποίησης της ενέργειας που 
σχετίζονται με τη διαδικασία·
- τον αντίκτυπο μεταβολών κατά την 
άμεση και έμμεση χρησιμοποίηση του 
εδάφους (συμπεριλαμβάνοντας 
μετατοπίσεις της γεωργικής 
δραστηριότητας), 
- την ποσότητα της ενέργειας που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή και 
εφαρμογή αγροχημικών ουσιών ανά 
μονάδα ενέργειας·
- τον αντίκτυπο στον άνθρακα του εδάφους 
και τις εκπομπές που συνδέονται με τις 
γεωργικές πρακτικές, συγκεκριμένα τη 
χρήση αζωτούχων λιπασμάτων· 
- τις επιπτώσεις παραπροϊόντων·
- τη χρήση καυσίμων μηχανημάτων 
παραγωγής ανά μονάδα·
(β) μεταφορά και διανομή, 
συμπεριλαμβάνοντας:
- τη μεταφορά από την πηγή εξόρυξης στον 
τόπο της πρώτης διύλισης / μεταφοράς 
βάσει των μέσων ισοδυνάμων CΟ2 ανά 
μονάδα ενέργειας·
- τον αριθμό των χιλιομέτρων μεταφοράς 
από τον τόπο διύλισης / μεταφοράς
- τον αριθμό των χιλιομέτρων μεταφοράς 
από τον τόπο διύλισης / μεταφοράς στο 
σημείο πώλησης βάσει των μέσων 
ισοδυνάμων CΟ2 ανά μονάδα ενέργειας·
(γ) μετατροπή / διύλιση, 
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συμπεριλαμβάνοντας:
- την ποσότητα της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία 
μετατροπής / διύλισης ανά μονάδα 
ενέργειας·
- την ποσότητα ισοδυνάμων CΟ2 που 
εκπέμπονται ανά μονάδα ενέργειας·
(δ) τελικό προϊόν:
- την ποσότητα άνθρακα ανά μονάδα 
ενέργειας.
2. Εάν χρειάζεται, η Επιτροπή εκπονεί 
προκαθορισμένες τιμές ανά τόπο εξόρυξης 
ή ανά συστατικό που δεν είναι ορυκτό 
καύσιμο όσον αφορά συγκεκριμένα
τμήματα της αποτίμησης με βάση την 
προσέγγιση well-to-wheel. Αυτές οι 
προκαθορισμένες τιμές θα είναι 
συντηρητικές στην αποτίμηση των 
εξοικονομήσεων της εκπομπής αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και θα έχουν 
ως βάση εκπομπές διεργασίας που είναι 
σημαντικά υψηλότερες από τις μέσες 
εκπομπές. Οι προμηθευτές καυσίμων 
μπορούν να διεκδικούν ευνοϊκότερο 
συντελεστή εκπομπής εάν μπορούν να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν τους προκαλεί 
χαμηλότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασικές απαιτήσεις για τα καύσιμα πρέπει να ορίζονται στα κριτήρια βιωσιμότητας ενώ το 
παρόν παράρτημα πρέπει να φορά μόνον κριτήρια για τη λογιστική των αερίων του 
θερμοκηπίου. Οι δυνατές προκαθορισμένες τιμές πρέπει να είναι συντηρητικές και να 
αντιπροσωπεύουν κατά πολύ χειρότερη της μέσης επίδοση ως προς τα αέρια του θερμοκηπίου 
σε όλα τα καύσιμα και όλα τα στάδια για να παρέχουν κίνητρο για να επιλέγουν οι προμηθευτές 
καυσίμων να συμμετέχουν και για να παρέχουν τια απαραίτητες πληροφορίες που να καθιστούν 
δυνατή τη χρήση ευνοϊκότερου συντελεστή. 
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 118
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Α
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 
ΖΩΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1. Κατά την υποβολή δεδομένων σχετικά 
με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τον κύκλο ζωής όλων των ορυκτής 
προελεύσεως καυσίμων λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) εξόρυξη / παραγωγή πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβάνοντας:
- τον τρόπο πραγματοποίησης, μέτρησης 
και υπολογισμού της εξόρυξης ανά τόπο 
εξόρυξης·
- κατ' εκτίμηση την ενέργεια που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
εξόρυξης συμπεριλαμβανομένων της 
καύσης και διαρροών καθώς και άλλων 
μορφών χρησιμοποίησης της ενέργειας που 
σχετίζονται με τη διαδικασία·
- τον αντίκτυπο μεταβολών κατά τη 
χρησιμοποίηση του εδάφους 
(συμπεριλαμβάνοντας μετατοπίσεις της 
γεωργικής δραστηριότητας),
- την ποσότητα της ενέργειας που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή και 
εφαρμογή αγροχημικών ουσιών ανά 
μονάδα ενέργειας·
- τις επιπτώσεις παραπροϊόντων·
- τη χρήση καυσίμων μηχανημάτων 
παραγωγής ανά μονάδα·
(β) μεταφορά και διανομή, 
συμπεριλαμβάνοντας:
- τη μεταφορά από την πηγή εξόρυξης στον 
τόπο της πρώτης διύλισης / μεταφοράς 
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βάσει των μέσων ισοδυνάμων CΟ2 ανά 
μονάδα ενέργειας·
- τον αριθμό των χιλιομέτρων μεταφοράς 
από τον τόπο διύλισης / μεταφοράς
- τον αριθμό των χιλιομέτρων μεταφοράς 
από τον τόπο διύλισης / μεταφοράς στο 
σημείο πώλησης βάσει των μέσων 
ισοδυνάμων CΟ2 ανά μονάδα ενέργειας·
(γ) μετατροπή / διύλιση, 
συμπεριλαμβάνοντας:
- την ποσότητα της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία 
μετατροπής / διύλισης ανά μονάδα 
ενέργειας·
- την ποσότητα ισοδυνάμων CΟ2 που 
εκπέμπονται ανά μονάδα ενέργειας·
(δ) τελικό προϊόν:
- την ποσότητα άνθρακα ανά μονάδα 
ενέργειας.
2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα 
θεσπιστούν βασικά πρότυπα για τα 
καύσιμα με βάση τις εκπομπές των αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 
τους που θα μετρούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. 
Τα πρότυπα θα προκύπτουν από τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων του 
προμηθευτή των καυσίμων με τη βέλτιστη 
συνολική απόδοση ή από το μέσο όρο των 
τριών καλύτερων προμηθευτών. 
Ενδεχομένως μπορεί να γίνεται διάκριση 
μεταξύ ελαφρού και βαρέως συμβατικού 
αργού πετρελαίου.
3. 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση 
των ισοδυνάμων του CO2, όπως προβλέπει 
το άρθρο 7α, παράγραφος 2, θα μπορεί να 
βασίζεται σε προκαθορισμένες τιμές ανά 
τόπο εξόρυξης, ή σε σταθερή 
περιεκτικότητα ισοδυνάμων CO2 βάσει 
της αρχής από την πηγή στην τελική 
χρήση. Οι προμηθευτές καυσίμων μπορούν 
να παρεκκλίνουν από την τιμή αυτή με 
θετικό τρόπο εάν μπορούν να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν τους προκαλεί 
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χαμηλότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με την 
προκαθορισμένη τιμή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από βιοκαύσιμα θα αποτελούν και 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες ενέργειες δεδομένου 
ότι η παρούσα οδηγία αφορά τα καύσιμα ορυκτής προέλευσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει τον 
Δεκέμβριο πρόταση οδηγίας περί ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, όπου θα περιλαμβάνεται 
επίσης εργαλείο για τον υπολογισμό της επιδόσεως των βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια του 
θερμοκηπίου βάσει αναλύσεως του κύκλου ζωής. Η ύπαρξη δύο οδηγιών που καλύπτουν 
κριτήρια για το βιώσιμο θα φέρει ως αποτέλεσμα τη νομική σύγχυση.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ β (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Β
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα κριτήρια για το βιώσιμο θα βασίζονται 
σε σύστημα όπου οι πρώτες ύλες του 
καυσίμου είναι ανιχνεύσιμες στην πηγή του 
και όλες οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα 
βιώσιμης παραγωγής βιομάζας 
πιστοποιούνται.
Μεταξύ άλλων τα κριτήρια εξασφαλίζουν 
ότι:
- δεν επέρχεται σημαντικός αρνητικός 
αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, 
συγκεκριμένα ότι ουδεμία παραγωγή ή 
εξόρυξη πρώτων υλών διεξάγεται κοντά σε 
πολύτιμες φυσικές περιοχές ή σε 
προστατευόμενες κυβερνητικές ζώνες 
εκτός εάν συνίστανται σε ροές αποβλήτων 
ή δασικά κατάλοιπα
- δεν επέρχεται αποψίλωση δασών ή 
καθαρή απώλεια άλλων αποθεμάτων 
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άνθρακα (όπως είναι υγρότοποι και 
μόνιμοι βοσκότοποι) επί ή υπό το έδαφος 
λόγω της παραγωγής πρώτων υλών 
καυσίμου·
- τηρούνται οι διεθνείς συμβάσεις και 
κανονισμοί, συγκεκριμένα τα σχετικά 
πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας και οι συμβάσεις των ΗΕ για την 
προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών
- δεν επέρχεται σημαντικό αρνητικό 
αποτέλεσμα στους υδάτινους πόρους·
- δεν επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του 
αέρα, των υδάτων και του εδάφους από 
την εξόρυξη ή την παραγωγή πρώτων υλών 
καυσίμου· 
- ισχύει υποχρεωτική τακτική ενημέρωση 
σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες της 
παραγωγής βιολογικών πρώτων υλών, 
κυρίως επί των τιμών των τροφίμων για να 
δεικνύει την έλλειψη αρνητικών 
επιπτώσεων, μεταξύ άλλων στην 
επισιτιστική ασφάλεια·
- υπάρχει δήλωση συναίνεσης μέσω 
εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων ή του 
τοπικού πληθυσμού. 
- το κοινό έχει πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και συμμετέχει στις 
δραστηριότητες
- ισχύει υποχρεωτική τακτική ενημέρωση 
για να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικοί αρνητικοί αντίκτυποι λόγω 
εμμέσου αλλαγής στη χρήση της γης ή 
μετατόπιση γεωργικών δραστηριοτήτων·
- επιτυγχάνεται τουλάχιστον 60% 
εξοικονόμηση στις άμεσες εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των μη ορυκτών 
καυσίμων που προέρχονται από βιομάζα εν 
συγκρίσει προς τα ορυκτά καύσιμα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλα τα καύσιμα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να τηρούν τα περί βιωσίμου 
κριτήρια. Για να αναμένεται ότι τα καύσιμα που παράγονται από βιομάζα θα συνιστούν 
σημαντική μέθοδο συμμόρφωσης δυνάμει της παρούσας νομοθεσίας, χρειάζεται να ληφθεί 
πρόσθετη μέριμνα για να μην προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο περιβάλλον ή το 
κλίμα. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να εγγυώνται ότι μεταξύ άλλων δεν θα υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους, την ποιότητα του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους ή την ασφάλεια επισιτισμού. 

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ β (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Β
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα κριτήρια για το βιώσιμο θα βασίζονται 
σε σύστημα όπου οι πρώτες ύλες του 
καυσίμου είναι ανιχνεύσιμες στην πηγή του 
και όλες οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα 
βιώσιμης παραγωγής βιομάζας 
πιστοποιούνται.
Μεταξύ άλλων τα κριτήρια εξασφαλίζουν:
- δεν επέρχεται σημαντικός αρνητικός 
αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, 
συγκεκριμένα ότι ουδεμία παραγωγή ή 
εξόρυξη πρώτων υλών διεξάγεται κοντά σε 
πολύτιμες φυσικές περιοχές ή σε 
προστατευόμενες κυβερνητικές ζώνες 
εκτός εάν συνίστανται σε ροές αποβλήτων 
ή δασικά κατάλοιπα
- δεν επέρχεται αποψίλωση δασών ή 
καθαρή απώλεια άλλων αποθεμάτων 
άνθρακα (όπως είναι υγρότοποι και 
μόνιμοι βοσκότοποι) επί ή υπό το έδαφος 
λόγω της παραγωγής πρώτων υλών 
καυσίμου·
- τηρούνται οι διεθνείς συμβάσεις και 
κανονισμοί, συγκεκριμένα τα σχετικά 
πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας και οι συμβάσεις των ΗΕ για την 
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προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών
- δεν επέρχεται σημαντικό αρνητικό 
αποτέλεσμα στους υδάτινους πόρους·
- δεν επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του 
αέρα, των υδάτων και του εδάφους από 
την εξόρυξη ή την παραγωγή πρώτων υλών 
καυσίμου· 
- ισχύει υποχρεωτική τακτική ενημέρωση 
σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες της 
παραγωγής βιολογικών πρώτων υλών, 
κυρίως επί των τιμών των τροφίμων για να 
δεικνύει την έλλειψη αρνητικών 
επιπτώσεων, μεταξύ άλλων στην 
επισιτιστική ασφάλεια·
- υπάρχει δήλωση συναίνεσης μέσω 
εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων ή του 
τοπικού πληθυσμού. 
- το κοινό έχει πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και συμμετέχει στις 
δραστηριότητες
- ισχύει υποχρεωτική τακτική ενημέρωση 
για να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικοί αρνητικοί αντίκτυποι λόγω 
εμμέσου αλλαγής στη χρήση της γης ή 
μετατόπιση γεωργικών δραστηριοτήτων·
- επιτυγχάνονται σημαντικές 
εξοικονομήσεις στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου των μη ορυκτών καυσίμων 
που προέρχονται από βιομάζα εν συγκρίσει 
προς τα ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα καύσιμα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να τηρούν τα περί βιωσίμου 
κριτήρια. Για να αναμένεται ότι τα καύσιμα που παράγονται από βιομάζα θα συνιστούν 
σημαντική μέθοδο συμμόρφωσης δυνάμει της παρούσας νομοθεσίας, χρειάζεται να ληφθεί 
πρόσθετη μέριμνα για να μην προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο περιβάλλον ή το 
κλίμα. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να εγγυώνται ότι μεταξύ άλλων δεν θα υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους, την ποιότητα του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους ή την ασφάλεια επισιτισμού. 
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Τροπολογία: Andres Tarand και Anders Wijkman

Τροπολογία 121
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 
ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πέραν των διατάξεων των Παραρτημάτων 
VI Α και Β έκαστο βιοκαύσιμο για εκάστη 
μηχανή ή άλλη τεχνολογία μετατροπής 
ενεργείας (π.χ. ηλεκτρικά στοιχεία 
καυσίμου) αποτιμάται και πιστοποιείται
σύμφωνα με ενιαίο, κοινό, επιστημονικά 
ευσταθή δείκτη βιωσίμου ο οποίος 
προσδιορίζει κατώφλι του οποίου μνεία 
γίνεται στο άρθρο 7βα(4) το οποίο ισούται 
με τουλάχιστον κατά 50% μείωση σε 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
κατά 100% αύξηση σε απόδοση ενεργείας  
εν συγκρίσει προς τη βενζίνη Eurosuper 95 
σε κανονική μηχανή εσωτερικής καύσεως·
οσάκις η βιομάζα παράγεται από 
συγκομιδή που καλλιεργείται σε αρόσιμες 
γαίες, ο δείκτης περιλαμβάνει επίσης και 
ελάχιστη απόδοση βιομάζας ανά εκτάριο 
για 5 τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου και 
μέγιστες εισροές χημικών ουσιών και 
άρδευσης ανά εκτάριο.
Η μεθοδολογία και επακριβής διατύπωση 
του δείκτη βιωσίμου θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βοηθεί το να δίδεται καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεθοδολογία 
πριν από την έναρξη συζητήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας.
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