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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά περιορισμούς στη διάθεση στην αγορά και στη χρήση ορισμένων 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα έλαια αραίωσης και στα ελαστικά 
επίσωτρα (εικοστή έβδομη τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 76/769/EΟΚ)
(COM(2004)0098 – C6-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0098)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0081/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Η υιοθέτηση εναρμονισμένων μεθόδων 
δοκιμής είναι απαραίτητη για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον 
αφορά το περιεχόμενο σε PAH των ελαίων 
αραίωσης και των ελαστικών. Η υιοθέτηση 
των εν λόγω μεθόδων δοκιμής δεν πρέπει 
να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η μέθοδος δοκιμής 
πρέπει κατά προτίμηση να αναπτυχθεί σε 

(8) Η υιοθέτηση εναρμονισμένων μεθόδων 
δοκιμής είναι επιθυμητή για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το 
περιεχόμενο σε PAH των ελαίων αραίωσης 
και των ελαστικών. Η υιοθέτηση των εν 
λόγω μεθόδων δοκιμής δεν πρέπει να 
καθυστερήσει την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η μέθοδος δοκιμής 
πρέπει κατά προτίμηση να αναπτυχθεί σε 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, όπου 
ενδείκνυται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή από το Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η 
Επιτροπή μπορεί, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να δημοσιεύσει αναφορές στα 
σχετικά πρότυπα της CEN ή του ISO ή να 
καθιερώσει τέτοιες μεθόδους σύμφωνα με 
το άρθρο 2α της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, όπου 
ενδείκνυται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή από το Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η
Επιτροπή μπορεί, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να δημοσιεύσει αναφορές στα 
σχετικά πρότυπα της CEN ή του ISO ή να 
καθιερώσει τέτοιες μεθόδους σύμφωνα με 
το άρθρο 2α της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερος ο όρος «επιθυμητή», προκειμένου η εφαρμογή της οδηγίας να μην 
υπονομευτεί σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακόμη μέθοδοι δοκιμής όταν η οδηγία τεθεί ισχύ. 
Η διατύπωση είναι σύμφωνη με αυτήν της 26ης αναθεώρησης της οδηγίας 76/769/EEC.

Τροπολογία 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 1

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

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

(1) Τα έλαια αραίωσης δεν μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαστικών επισώτρων εφόσον
υπερβαίνουν οποιοδήποτε από τα 
κατωτέρω όρια περιεκτικότητας:
- άνω του 1 mg/kg BaP, ή 
- πάνω από 10 mg/kg του συνόλου όλων 
των καταγεγραμμένων PAH, ή
- πάνω από 3 % PAC-εκχύλισμα 
διμεθυλικού θειοξειδίου1.
1 Μέθοδος προσδιορισμού: Πρότυπο 'IP 
346' του Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή, η οποία έχει ακολουθηθεί και σε άλλα νομοθετικά 
μέτρα της ΕΚ (π.χ. οδηγία για το περιβάλλον), επικεντρώνεται σε ουσίες που έχουν 
χαρακτηριστεί επικίνδυνες. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το BaP πρέπει να θεωρείται 
δείκτης για ολόκληρη την ομάδα και για την πιθανότητα καρκινογένεσης.

Ο κλάδος προτείνει διαφορετική προσέγγιση, με βάση παλαιότερη μέθοδο (IP346) που δεν 
επικεντρώνεται σε καρκινογόνες ουσίες. 

Προτείνεται, επομένως, ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων με την προσθήκη των οριακών 
τιμών του IP346.



PR\544968EL.doc 7/9 PE 349.823v01-00

EL

Τροπολογία 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 2

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

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

(2) Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα δεν 
μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά 
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 12.
2 Μέθοδος μέτρησης: πρότυπο ISO 
TC45/SC 3 N

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της οδηγίας, να προσδιοριστεί μια μέθοδος μέτρησης για τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται σε αυτήν.

Τροπολογία 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΣΗΜΕΙΟ 3Α (νέο)

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

(3a) Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην 
αγορά υλικά αναγόμωσης ελαστικών 
επισώτρων με περιεκτικότητα σε έλαια 
αραίωσης πάνω από τα όρια που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καλυφθεί και το νέο υλικό που χρησιμοποιείται για την αναγόμωση παλαιών 
επισώτρων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση εναρμονισμένων διατάξεων όσον αφορά την 
εμπορία και τη χρήση ορισμένων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH ) στα 
έλαια αραίωσης και τα ελαστικά επίσωτρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.
Ορισμένοι PAH έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 
αναπαραγωγή. Το βενζο-(a)πυρένιο (BaP), που μπορεί να αποτελέσει ποιοτικό και ποσοτικό 
δείκτη για την παρουσία PAH,  έχει καταταχτεί ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο και τοξικό 
για την αναπαραγωγή στην κατηγορία 2 της οδηγίας πλαισίου 67/548/ΕΟΚ και μπορεί να 
αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.  

Πεδία χρήσης

Οι PAH είναι συστατικά ορισμένων ελαίων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται ως έλαια 
αραίωσης στην παραγωγή ελαστικών επισώτρων. Το υλικό αναγόμωσης έχει έλαια αραίωσης 
σε περιεκτικότητα έως και 28% με 17 έως 357 mg/kg PAH συνολικά (μέσος όρος 137 
mg/kg). Η συγκέντρωση βενζο[a]πυρενίου (BaP) κυμαίνεται από 1 έως 16mg/kg (μέσος όρος 
5mg/kg).  Οι επικίνδυνες αυτές ουσίες εκλύονται στο περιβάλλον κοντά στο έδαφος, σε 
μορφή σωματιδίων, από τα τρίμματα των ελαστικών επισώτρων που περιέχουν έλαια 
αραίωσης, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται στο νερό μέσω της βροχής και των αγωγών 
αποχέτευσης. Κατά τη γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, «αν η χρήση 
PAH που περιέχουν έλαια αραίωσης σταματήσει μέσα στα όρια του 1ppm BaP και των 10 
ppm PAH , η συγκέντρωση PAH στην επιφάνεια των ελαστικών επισώτρων θα μειωθεί σε 
περίπου 0,33ppm για το BaP και 3,3ppm για τους PAH. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των εκπομπών PAH από τη φθορά των ελαστικών κατά περισσότερο από 95% μέσα 
σε 5-6 χρόνια.»
Η οδηγία καλύπτει τα ελαστικά επίσωτρα των αυτοκινήτων, των ελαφρών και των βαρέων 
φορτηγών, των γεωργικών οχημάτων, και των μοτοσυκλετών.

Η πρόταση της Επιτροπής

Με βάση εκτιμήσεις κινδύνου, η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της εμπορίας και της 
χρήσης ορισμένων PAH στα έλαια αραίωσης πάνω από κάποια όρια, προκειμένου να 
μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι περιβαλλοντικές εκπομπές σκόνης από φθορά ελαστικών 
επισώτρων που περιέχει καρκινογόνες ουσίες, και να ελεγχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για την 
υγεία και το περιβάλλον. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη διεύρυνση του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ και την προσθήκη των ουσιών αυτών στον κατάλογο επικίνδυνων 
ουσιών.

Προκειμένου να πληρούνται οι αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και ειδικότερα να 
διασφαλιστεί ο υψηλός βαθμός πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα, 
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προτείνεται μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι παραγωγοί ελαστικών 
επισώτρων θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν νέα ελαστικά επίσωτρα που θα παράγονται 
χωρίς έλαια αραίωσης υψηλής περιεκτικότητας σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η οδηγία 
θα πρέπει να εφαρμοστεί για τους οικονομικούς παράγοντες από την 1η Ιανουαρίου 2009, με 
εξαίρεση τα ελαστικά αγώνων για τα οποία η ισχύς της θα πρέπει να αρχίσει την 1η 
Iανουαρίου 2012.

Συστάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής προτείνει ελάχιστες τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής, που αποσκοπούν 
στο σαφέστερο προσδιορισμό της μεθόδου εντοπισμού των ουσιών αυτών.

Είναι περιορισμένες σε αριθμό οι μέθοδοι για την ανίχνευση τέτοιων ουσιών. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίας μεθόδου, ο εισηγητής επιθυμεί τον προσδιορισμό των 
μεθόδων. Μία από τις αναφερόμενες μεθόδους, η IP346, είναι εκείνη που προτείνεται από τη 
βιομηχανία ελαστικών και ελαίων και εφαρμόζεται για την ανάλυση που χρησιμοποιείται 
σήμερα για την κατάταξη των ελαίων σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις επικίνδυνες 
ουσίες. Οι άλλες δύο μετρήσεις που απαιτούνται είναι εκείνες που προτείνει η Επιτροπή. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι η IP346 θα πρέπει να προστεθεί στις μεθόδους που προτείνει η 
Επιτροπή και, συνεπώς, να μην επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά έλαια αραίωσης με 
περιεκτικότητα σε PAC-εκχύλισμα διμεθυλικού θειοξειδίου πάνω 3%. Δεδομένου ότι η IP346 
μετρά μόνο την περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και δεν 
ανιχνεύει χημικές ουσίες ή μορφές τοξικότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιπλέον, και 
όχι αντί, των ορίων για τους επιμέρους PAH. Μετά από διαβουλεύσεις με ειδικούς, ο 
εισηγητής προτείνει την προσθήκη της πρόσφατης μεθόδου του προτύπου ISO TC45/SG3N.

Όσον αφορά την ημερομηνία σταδιακής κατάργησης, ο κλάδος έχει ζητήσει παράταση ενός 
έτους για την ανάπτυξη προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία. Λαμβανομένου, ωστόσο, υπόψη, 
ότι υπάρχουν ήδη εταιρείες που παράγουν ελαστικά επίσωτρα μειωμένης περιεκτικότητας σε 
PAH, και ότι σύμφωνα με το International Technical Journal for Polymer Materials (Διεθνές 
Τεχνικό Δελτίο για τα Πολυμερή Υλικά) η παραγωγή του «Shell Catenex SNR» άρχισε το 
1997, τα δε πρώτα ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν ασφαλές έλαιο κυκλοφορούν ήδη στην 
αγορά (στη Σουηδία, για παράδειγμα, πολλοί παραγωγοί είναι σε θέση να παράγουν ελαστικά 
χωρίς τα έλαια υψηλής περιεκτικότητας σε αρωματικές ουσίες, δεδομένου ότι στη χώρα αυτή 
ο συγκεκριμένος περιορισμός ισχύει από το 1997), ο εισηγητής θεωρεί ότι το χρονικό πλαίσιο 
που προτείνει η Επιτροπή επαρκεί για την ανάπτυξη ασφαλών ελαστικών επισώτρων χωρίς 
τις επικίνδυνες ουσίες.


