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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ :
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Νοεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές



12695/1/02 REV 1 kg,xl 1
DG C III    EL

Ο∆ΗΓIΑ 2002/..../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

της

σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων

ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175,

παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 103 Ε, 30.04.2002, σ.205.
2 ΕΕ C 149, 21.6.2002, σ. 7.
3 Γνώµη που εδόθη στις 16.5.2002 (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4 Ιουνίου 2002 (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµα στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της            (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην επίσηµη Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).



12695/1/02 REV 1 kg,xl 2
DG C III    EL

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 συµφώνησε µια

κοινοτική στρατηγική για την βιώσιµη ανάπτυξη που συνίσταται σε σειρά µέτρων, τα οποία

περιλαµβάνουν την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων.

(2) Οι φυσικοί πόροι, και η συνετή και ορθολογική χρησιµοποίησή τους όπως αναφέρεται στο

άρθρο 174, παράγραφος 1 της Συνθήκης, περιλαµβάνουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και

τα στερεά καύσιµα, τα οποία αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας, αλλά και τις

σηµαντικότερες πηγές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

(3) Υπάρχει όµως ευρύ φάσµα βιοµάζας ικανής να παράγει βιοκαύσιµα, από γεωργικά και

δασικά προϊόντα, από απόβλητα και κατάλοιπα της δασοκοµίας, της δασοκοµικής

βιοµηχανίας και της γεωργικής βιοµηχανίας τροφίµων.

(4) Στον τοµέα των µεταφορών αναλογεί άνω του 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην

Κοινότητα και ο τοµέας αυτός αναπτύσσεται, µια τάση η οποία είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί,

παράλληλα µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ανάπτυξη αυτή είναι κατά ποσοστό

µεγαλύτερη στα υποψήφια κράτη µέλη µετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος

2010 : η ώρα των επιλογών» συνάγει ότι µεταξύ 1990 και 2010 οι εκποµπές CO2  που

οφείλονται στις µεταφορές θα αυξηθούν κατά 50% φτάνοντας τους 1 113 εκατοµµύρια

τόνους, και αποδίδει την κύρια ευθύνη για τούτο στις οδικές µεταφορές, στις οποίες αναλογεί

το 84% των οφειλόµενων στις µεταφορές εκποµπών CO2. Από οικολογική σκοπιά, η Λευκή

Βίβλος συνιστά συνεπώς τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο (98% σήµερα) στον

τοµέα των µεταφορών µε τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών καυσίµων όπως τα βιοκαύσιµα.



12695/1/02 REV 1 kg,xl 3
DG C III    EL

(6) Η ευρύτερη χρήση βιοκαυσίµων στις µεταφορές αποτελεί µέρος της δέσµης µέτρων που

απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο, και οιασδήποτε πολιτικής

για την τήρηση περαιτέρω απαιτήσεων στον τοµέα αυτόν.

(7) Η αυξηµένη χρήση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές, χωρίς να αποκλείονται άλλα

εναλλακτικά καύσιµα, συµπεριλαµβανοµένου του υγραερίου και του πεπιεσµένου φυσικού

αερίου, αποτελεί ένα εκ των εργαλείων µε τα οποία η Κοινότητα µπορεί να περιορίσει την

εξάρτησή της από εισαγόµενη ενέργεια και να επηρεάσει την αγορά καυσίµων για τις

µεταφορές και, ως εκ τούτου, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µεσοπρόθεσµα και

µακροπρόθεσµα. Ωστόσο, το εν λόγω επιχείρηµα δεν θα πρέπει να µειώνει κατ�ουδένα τρόπο

τη σηµασία της συµµόρφωσης προς την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ποιότητα των

καυσίµων, τις εκποµπές των οχηµάτων και την ποιότητα του αέρα.

(8) Ως αποτέλεσµα των τεχνολογικών εξελίξεων τα περισσότερα οχήµατα που κυκλοφορούν

σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανά να χρησιµοποιούν χωρίς πρόβληµα µείγµατα

χαµηλής περιεκτικότητας βιοκαυσίµων. Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν τη

χρησιµοποίηση µεγαλύτερων ποσοστών βιοκαυσίµων στο µείγµα. Υπάρχουν χώρες που ήδη

χρησιµοποιούν µείγµατα βιοκαυσίµου περιεκτικότητας 10% και άνω.

(9) Οι στόλοι επιχειρηµατικών οχηµάτων προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίµων σε

υψηλότερη συγκέντρωση. Σε µερικές πόλεις υπάρχουν ήδη στόλοι επιχειρηµατικών

οχηµάτων που λειτουργούν µε καθαρά βιοκαύσιµα και, σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό έχει

συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές.



12695/1/02 REV 1 kg,xl 4
DG C III    EL

(10) Η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων στις µεταφορές αποτελεί ενδιάµεσο στάδιο προς την

ευρύτερη εφαρµογή της βιοµάζας, παρέχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των

βιοκαυσίµων στο µέλλον, χωρίς να αποκλείονται άλλες δυνατότητες, ιδίως αυτή του

υδρογόνου.

(11) Η ερευνητική πολιτική που ασκούν τα κράτη µέλη για την ευρύτερη χρησιµοποίηση των

βιοκαυσίµων πρέπει να συµπεριλαµβάνει σε σηµαντικό βαθµό τον τοµέα του υδρογόνου και

να προωθεί αυτή την επιλογή λαµβάνοντας υπ� όψιν τα σχετικά κοινοτικά προγράµµατα-

πλαίσια.

(12) Καθαρά φυτικά έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόµενα µε συµπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες

µεθόδους, φυσικά ή εξευγενισµένα αλλά µη χηµικώς τροποποιηµένα, µπορούν επίσης να

χρησιµοποιηθούν ως βιοκαύσιµα σε ειδικές περιπτώσεις όπου η χρήση τους είναι συµβατή µε

τον τύπο του οικείου κινητήρα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις εκποµπών.

(13) Οι νέοι τύποι καυσίµων θα πρέπει να συµµορφώνονται προς τα αναγνωρισµένα τεχνικά

πρότυπα, προκειµένου να γίνουν ευρέως αποδεκτοί  από τους χρήστες και τους

κατασκευαστές αυτοκινήτων, και να διεισδύσουν έτσι στην αγορά. Τα τεχνικά πρότυπα

συνιστούν επίσης τη βάση των απαιτήσεων σχετικά µε τις εκποµπές και την παρακολούθηση

των εκποµπών. Οι νέοι τύποι καυσίµων ενδέχεται να δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στα

τρέχοντα τεχνικά πρότυπα, τα οποία έχουν σε µεγάλο βαθµό αναπτυχθεί για τα συµβατικά

ορυκτά καύσιµα. Η Επιτροπή και οι οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να παρακολουθούν

τις εξελίξεις και να δραστηριοποιούνται στην προσαρµογή και την ανάπτυξη προτύπων,

προκειµένου να καταστεί δυνατόν να καθιερωθούν νέοι τύποι καυσίµων και παράλληλα να

διατηρηθούν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης.



12695/1/02 REV 1 kg,xl 5
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(14) Η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ, όταν χρησιµοποιούνται σε οχήµατα σε καθαρή µορφή ή ως

µείγµα, θα πρέπει να τηρούν τις ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές προς εξασφάλιση της

βέλτιστης απόδοσης των κινητήρων. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση του βιοντίζελ για

κινητήρες ντίζελ, για το οποίο η µέθοδος επεξεργασίας είναι η εστεροποίηση, δύναται να

εφαρµοστεί το πρότυπο prΕΝ 14214 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για

τους µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME). Κατά συνέπεια, η CEN θα πρέπει να θεσπίσει τις

αρµόζουσες προδιαγραφές για άλλα προϊόντα βιοκαυσίµων που χρησιµοποιούνται στις

µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(15) Η προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων, τηρουµένων των βιώσιµων γεωργικών και

δασοκοµικών πρακτικών που ορίζονται στους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, θα

µπορούσε να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για την βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη σε µια Κοινή

Γεωργική Πολιτική µε σαφέστερο στόχο την αγορά, η οποία θα είναι περισσότερο

προσανατολισµένη προς την ευρωπαϊκή αγορά και προς τον σεβασµό της ακµάζουσας ζωής

της υπαίθρου και της πολυλειτουργικής γεωργίας και θα µπορούσε να ανοίξει µια νέα αγορά

για τα καινοτόµα γεωργικά προϊόντα.

(16) Στο ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 19981, το Συµβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική και το σχέδιο

δράσης της Επιτροπής για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ζήτησε ειδικά µέτρα στον

τοµέα των βιοκαυσίµων.

(17) Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Προς µια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ασφάλεια του

ενεργειακού εφοδιασµού», τίθεται ο στόχος της υποκατάστασης κατά 20 % των συµβατικών

καυσίµων µε εναλλακτικά καύσιµα στον τοµέα των οδικών µεταφορών µέχρι το 2020.

(18) Τα εναλλακτικά καύσιµα θα είναι σε θέση να διεισδύσουν στην αγορά, µόνον εάν είναι

ευρέως διαθέσιµα και ανταγωνιστικά.

                                                
1 ΕΕ C 198, 24.6.1998, σ. 1.



12695/1/02 REV 1 kg,xl 6
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(19) Στο ψήφισµά του της 18ης Ιουνίου 19981, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αύξηση του

µεριδίου των βιοκαυσίµων στην αγορά σε 2% κατά τα επόµενα πέντε χρόνια, µέσω µιας

δέσµης µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογικής απαλλαγής, των οικονοµικών

ενισχύσεων της µεταποιητικής βιοµηχανίας και της θέσπισης ενός υποχρεωτικού ποσοστού

βιοκαυσίµων για τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

(20) Η βέλτιστη µέθοδος αύξησης του µεριδίου των βιοκαυσίµων στις εθνικές αγορές και την

κοινοτική αγορά εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των πόρων και των πρώτων υλών, από τις

εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την προώθηση των βιοκαυσίµων, από τις φορολογικές

ρυθµίσεις, και από την δέουσα συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων παραγόντων/µερών.

(21) Οι εθνικές πολιτικές για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων δεν θα πρέπει να

οδηγούν στην απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης των καυσίµων τα οποία πληρούν τις

εναρµονισµένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, όπως καθορίζονται στην κοινοτική

νοµοθεσία.

(22) Η προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίµων θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση

της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.

Επιπλέον, βιοκαύσιµα σε καθαρή µορφή ή σε µείγµα µπορούν κατ' αρχήν να

χρησιµοποιούνται στα υπάρχοντα µηχανοκίνητα οχήµατα και µε τα υπάρχοντα συστήµατα

διανοµής καυσίµων. Η πρόσµειξη των βιοκαυσίµων µε ορυκτά καύσιµα θα διευκόλυνε την

ενδεχόµενη µείωση του κόστους στο  σύστηµα διανοµής στην Κοινότητα.

                                                
1 ΕΕ C 210, 6.7.1998, σ. 215.



12695/1/02 REV 1 kg,xl 7
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(23) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεποµένης δράσης, δηλαδή η εισαγωγή γενικών αρχών που

προβλέπουν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό βιοκαυσίµων πρέπει να διατεθεί στο εµπόριο και στη

διανοµή, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω του κλίµατος της

δράσης και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα

µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο

άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν

λόγω άρθρο η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου

αυτού.

(24) Πρέπει να προωθηθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα της βιωσιµότητας

των βιοκαυσίµων.

(25) Η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίµων θα πρέπει να συνοδεύεται από εµπεριστατωµένη ανάλυση

των περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών της συνεπειών, ώστε να εξακριβωθεί η

σκοπιµότητα της αύξησης του µεριδίου των βιοκαυσίµων σε σχέση µε εκείνο των

συµβατικών καυσίµων.

(26) Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής του καταλόγου βιοκαυσίµων, του

ποσοστού ανανεώσιµης περιεκτικότητας και του χρονοδιαγράµµατος εισαγωγής των

βιοκαυσίµων στην αγορά καυσίµων για τις µεταφορές, προς την τεχνική πρόοδο και προς τα

αποτελέσµατα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την πρώτη φάση της

εισαγωγής.

(27) Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ταχεία ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων για τα βιοκαύσιµα

που πρόκειται να χρησιµοποιούνται στον τοµέα της αυτοκίνησης, τόσο σε καθαρή µορφή όσο

και σε ανάµειξη µε συµβατικά καύσιµα. Παρ�όλον ότι το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των

αποβλήτων αποτελεί δυνητικώς χρήσιµη πηγή για την παραγωγή βιοκαυσίµων, το πρότυπο

ποιότητας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη µόλυνση που ενδεχοµένως υπάρχει στα απόβλητα

έτσι ώστε να αποφεύγεται η βλάβη στο όχηµα ή/και η επιδείνωση των εκποµπών από

συγκεκριµένα συστατικά.
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(28) Η ενθάρρυνση της προώθησης των βιοκαυσίµων πρέπει να είναι συµβατή µε τους στόχους

ασφάλειας εφοδιασµού και τους περιβαλλοντικούς στόχους καθώς και µε τους συναφείς

στόχους και µέτρα πολιτικής που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος. Προς τον σκοπό αυτόν τα

κράτη µέλη δύνανται να εξετάσουν αποτελεσµατικούς από άποψη κόστους τρόπους

δηµοσιοποίησης των δυνατοτήτων της χρήσης βιοκαυσίµων.

(29) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµοστούν

βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να προάγει τη χρήση βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων

προς αντικατάσταση του πετρελαίου ντίζελ ή της βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε κράτος µέλος,

προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη στόχων όπως η τήρηση των δεσµεύσεων σχετικά µε τις

κλιµατικές µεταβολές, η φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασµού και η προώθηση

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «βιοκαύσιµα» : υγρό ή αέριο καύσιµο για τις µεταφορές το οποίο παράγεται από βιοµάζα,

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(β) «βιοµάζα» : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων από

γεωργικές , (συµπεριλαµβανοµένων φυτικών και ζωικών ουσιών), δασοκοµικές και συναφείς

βιοµηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών

και αστικών αποβλήτων,

(γ) «άλλα ανανεώσιµα καύσιµα» : ανανεώσιµα, καύσιµα εκτός των βιοκαυσίµων, που

προέρχονται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία

2001/77/ΕΚ1, και χρησιµοποιούνται στις µεταφορές,

(δ) «ενεργειακό περιεχόµενο» : η κατώτερη θερµογόνος δύναµη ενός καυσίµου.

2. Τουλάχιστον τα προϊόντα που απαριθµούνται κατωτέρω θεωρούνται βιοκαύσιµα :

(α) «βιοαιθανόλη» : αιθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα ή/και από το βιοαποικοδοµήσιµο

κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιµο,

(β) «ντίζελ βιολογικής προέλευσης» : µεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται από φυτικά ή ζωικά

έλαια, ποιότητας ντίζελ , για χρήση ως βιοκαύσιµο

(γ) «βιοαέριο» : καύσιµο αέριο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/και από το

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, το οποίο µπορεί να καθαριστεί φτάνοντας ποιότητα

φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιµο, ή ξυλαέριο,

(δ) «βιοµεθανόλη»: µεθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο,

(ε) «βιοδιµεθυλαιθέρας» : διµεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως

βιοκαύσιµο,

(στ) «βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)» : ΕΤΒΕ ο οποίος παράγεται από βιοαιθανόλη.

                                                
1 Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης

Σεπτεµβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(ΕΕ αριθ. L 283 της 27/10/2001, σ. 33).
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Το κατ�οίκον ποσοστό βιο-ΕΤΒΕ το οποίο υπολογίζεται ως βιοκαύσιµο ανέρχεται σε 47%.

ζ) «βιο-ΜΤΒΕ (µεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)» : καύσιµο το οποίο παράγεται από βιοµεθανόλη.

Το κατ�οίκον ποσοστό βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως βιοκαύσιµο ανέρχεται σε 36%.

η) «Συνθετικά βιοκαύσιµα»: συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή µείγµατα συνθετικών

υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιοµάζα.

θ) «Βιοϋδρογόνο» : υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιοµάζα και/ή από βιοαποικοδοµήσιµο

κλάσµα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιµο.

Άρθρο 3

1.α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι µια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και

άλλων ανανεώσιµων καυσίµων διατίθεται στις αγορές τους, και καθορίζουν, προς τούτο,

εθνικούς ενδεικτικούς στόχους.

   β) (i) Μια τιµή αναφοράς για τους στόχους αυτούς είναι 2%, υπολογιζόµενη βάσει του

ενεργειακού περιεχοµένου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που

διατίθεται στις αγορές τους προς χρήση στις µεταφορές έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

(ii) Μια τιµή αναφοράς για τους στόχους αυτούς είναι 5,75% υπολογιζόµενη βάσει του

ενεργειακού περιεχοµένου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ,

προς χρήση στις µεταφορές, που διατίθενται στις αγορές τους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

2010.
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2. Τα βιοκαύσιµα µπορούν να διατίθενται υπό τις ακόλουθες µορφές :

(α) ως αµιγή βιοκαύσιµα, ή µε υψηλή περιεκτικότητα σε παράγωγα πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε

συγκεκριµένα ποιοτικά πρότυπα που ισχύουν για τις µεταφορές,

(β) ως βιοκαύσιµα αναµεµιγµένα µε παράγωγα πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε τα συναφή

ευρωπαϊκά πρότυπα που δίνουν τις σχετικές µε τα καύσιµα µεταφορών τεχνικές

προδιαγραφές (ΕΝ 228 και ΕΝ 590),

(γ) ως υγρά τα οποία προέρχονται από βιοκαύσιµα, όπως ο ETBE (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας),

το ποσοστό βιοκαυσίµου των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις επιπτώσεις της χρήσης βιοκαυσίµων σε ποσοστό άνω του

5% εντός µειγµάτων µε πετρέλαιο ντίζελ από µη προσαρµοσµένα οχήµατα, και λαµβάνουν µέτρα

εφόσον ενδείκνυται ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς την σχετική κοινοτική νοµοθεσία

για τα πρότυπα εκποµπών.

4. Στο πλαίσιο των µέτρων που θεσπίζουν, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την

συνολική κλιµατική και περιβαλλοντική ισορροπία των διαφόρων τύπων βιοκαυσίµων και δύνανται

να προωθούν κατά προτεραιότητα τα βιοκαύσιµα εκείνα που παρουσιάζουν πολύ καλή και

αποτελεσµατική από άποψη κόστους περιβαλλοντική ισορροπία, ενώ λαµβάνουν παράλληλα

υπόψη την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασµού.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό ενηµερώνεται για την διαθεσιµότητα των

βιοκαυσίµων. Για ποσοστά βιοκαυσίµων αναµεµιγµένων µε παράγωγα πετρελαιοειδών που

υπερβαίνουν την οριακή τιµή του 5% σε µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) ή 5% σε

βιοαιθανόλη, θα επιβληθεί ειδική σήµανση στα σηµεία πωλήσεων.
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Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους,

σχετικά µε τις συνολικές πωλήσεις καυσίµων για τις µεταφορές και το µερίδιο των βιοκαυσίµων,

αµιγών ή αναµεµειγµένων, και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων που διατέθηκαν στην αγορά

κατά το προηγούµενο έτος. Κατά περίπτωση, τα κράτη µέλη αναφέρουν τυχόν έκτακτες

περιστάσεις που αφορούν την προµήθεια αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου και έχουν

επηρεάσει την εµπορία βιοκαυσίµων.

Στην πρώτη τους έκθεση µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη

επισηµαίνουν το επίπεδο των εθνικών ενδεικτικών τους στόχων για την πρώτη φάση. Στην έκθεση

που καλύπτει το έτος 2006, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν τους εθνικούς ενδεικτικούς τους στόχους

για τη δεύτερη φάση.

Στις εκθέσεις αυτές, η διαφοροποίηση των εθνικών στόχων, σε σύγκριση µε τις τιµές αναφοράς του

άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) αιτιολογούνται και θα µπορούσαν να βασίζονται στα εξής

στοιχεία:

(α) αντικειµενικούς παράγοντες, όπως οι περιορισµένες εθνικές δυνατότητες για τη παραγωγή

βιοκαυσίµων από γεωργικά προϊόντα ή/και απόβλητα, οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για

την παραγωγή βιοµάζας για ενεργειακές χρήσεις εκτός από τις µεταφορές και τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της εθνικής αγοράς καυσίµων για τις µεταφορές,

(β) εθνικές πολιτικές, σύµφωνες προς τους στόχους του ενεργειακού τοµέα στην Ευρωπαϊκή

Ένωση (ασφάλεια εφοδιασµού, ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος), οι

οποίες αφορούν τον τοµέα των µεταφορών και των οποίων οι στόχοι είναι ανάλογοι µε

εκείνους της παρούσας οδηγίας (τήρηση των δεσµεύσεων σχετικά µε τις κλιµατικές

µεταβολές· συµβολή στην ασφάλεια του εφοδιασµού µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον·

προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας).
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2. Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και στη συνέχεια ανά δύο έτη, η Επιτροπή

καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συµβούλιο όσον αφορά

την πρόοδο που σηµειώθηκε στη χρήση των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων στα

κράτη µέλη.

Η εν λόγω έκθεση καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές :

α) τη σχέση κόστους/απτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη για την

προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων,

β) τις οικονοµικές πλευρές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της περαιτέρω αύξησης του

µεριδίου των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων,

γ) την προοπτική του κύκλου ζωής των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων,

προκειµένου να υποδειχθούν τυχόν µέτρα για την µελλοντική προώθηση εκείνων των

καυσίµων τα οποία είναι φιλικά προς το κλίµα και το περιβάλλον και τα οποία µπορούν να

καταστούν ανταγωνιστικά και αποδοτικά σε σχέση µε το κόστος,

δ) τη βιωσιµότητα των καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίµων,

ιδίως τη χρήση γης, το βαθµό εντατικότητας της καλλιέργειας, την εναλλαγή των

καλλιεργειών και τη χρήση παρασιτοκτόνων,

ε) την αξιολόγηση της χρήσης βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων σε συνάρτηση

µε τις διαφοροποιηµένες επιπτώσεις τους στις κλιµατικές µεταβολές, και τις επιπτώσεις τους

στη µείωση των εκποµπών CO2,

στ) την επισκόπηση περαιτέρω πλέον µακροπρόθεσµων επιλογών όσον αφορά την εφαρµογή

µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας στις µεταφορές.
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Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλει, εφόσον ενδείκνυται, προτάσεις προς το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την προσαρµογή του συστήµατος των στόχων,

βάσει των διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 1. Εάν στην έκθεση συνάγεται το συµπέρασµα ότι

οι ενδεικτικοί στόχοι δεν πρόκειται να επιτευχθούν για λόγους που δεν αιτιολογούνται ή/και που

δεν έχουν σχέση µε νέα επιστηµονικά στοιχεία, οι προτάσεις αυτές θα αφορούν τους εθνικούς

στόχους, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων υποχρεωτικών στόχων, υπό την δέουσα µορφή.

Άρθρο 5

Ο κατάλογος στο άρθρο 2, παράγραφος 2, µπορεί να προσαρµόζεται στην τεχνική πρόοδο µε την

διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 2. Κατά την προσαρµογή του καταλόγου λαµβάνονται

υπόψη οι επιπτώσεις των βιοκαυσίµων στο περιβάλλον.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 7

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις

31 ∆εκεµβρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.

Οι λεπτοµέρειες της παραποµπής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 18 Nοεµβρίου 2002 (20.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0265 (COD)

12695/1/02 REV 1
ADD 1

ENER 211
TRANS 248
ENV 545
FISC 253
CODEC 1196

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Νοεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 17 ∆εκεµβρίου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 1 βασιζόµενη στο άρθρο 175,

παρ. 1 της Συνθήκης.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της 2στις 25 Απριλίου 2002.

Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της 3 στις 16 Μαΐου 2002.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του4, σε πρώτη ανάγνωση, στις 4 Ιουλίου

2002, εγκρίνοντας 60 τροπολογίες. Υπό το φως της γνώµης αυτής, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση στις 13 Σεπτεµβρίου 2002.

4. Στις 18 Νοεµβρίου 2002, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5. Στόχος της πρότασης είναι να προωθηθεί η χρήση βιοκαυσίµων στις µεταφορές εντός

της ΕΕ εξασφαλίζοντας υποχρεωτική ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων διατιθέµενων

στις αγορές τους 2%, υπολογιζόµενη βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου, επί του

συνόλου της βενζίνης και του ντίζελ που θα διατίθεται για τις µεταφορές στις αγορές

τους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, και ότι αυτό το µερίδιο αυξάνεται, µε επιδίωξη ένα

ελάχιστο επίπεδο ανάµειξης, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται στο

Παράρτηµα της πρότασης. Στόχος του προτεινόµενου µηχανισµού είναι να συµβάλει

στο να τηρηθούν οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του

Πρωτοκόλλου του Κιότο και να µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης από τρίτες χώρες.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Οι κύριες αλλαγές του Συµβουλίου είναι οι εξής:

                                                
1 ΕΕ C 103 Ε, 30.04.2002, σελ. 205.
2 ΕΕ C 149, 21.06.2002, σελ. 7.
3 ΕΕ C ...
4 ΕΕ C ...
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7. α) Το Συµβούλιο επεξέτεινε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας προκειµένου να καλύπτει όχι
µόνον τα βιοκαύσιµα αλλά και άλλα ανανεώσιµα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για
µεταφορές στα κράτη µέλη, και διεύρυνε το στόχο της δηλώνοντας ότι η εν λόγω
οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης των καυσίµων αυτών αντί να καθορίζει
απλώς το ποσοστό αντικατάστασης των συµβατικών καυσίµων από βιοκαύσιµα
(άρθρο 1).

β) Το Συµβούλιο έκρινε ότι θα ήταν σκοπιµότεροι των υποχρεωτικών ενδεικτικοί στόχοι,
εφόσον επιτρέπουν στα κράτη µέλη να θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα κατά τρόπο
σταδιακό και ελαστικό, µε την προϋπόθεση ότι το σύστηµα θα αναθεωρηθεί ύστερα
από ένα πρώτο στάδιο εφαρµογής. Για το σκοπό αυτό, η κοινή θέση προβλέπει ότι οι
στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν βάσει τιµών αναφοράς για το πρώτο στάδιο (2% µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2005) και το δεύτερο στάδιο (5,75% µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010)
(Άρθρο 3, παρ. 1β). Τα κράτη µέλη θέτουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την
ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων που διατίθενται
στις αγορές τους, τόσο για το πρώτο στάδιο όσο και για το δεύτερο (άρθρο 3, παρ. 1α
και 1β). Αυτή η προσέγγιση δύο σταδίων συµπληρώνεται από ρήτρα αναθεώρησης,
βάσει εκθέσεων της Επιτροπής και των κρατών µελών (άρθρο 4, παρ. 1 και 2). Στις
εκθέσεις τους, τα κράτη µέλη µπορούν να διαφοροποιούν τους εθνικούς τους
ενδεικτικούς στόχους σε σύγκριση µε τις τιµές αναφοράς. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις
αυτές πρέπει να αιτιολογούνται βάσει συγκεκριµένων στοιχείων (άρθρο 4, παρ. 1α και
1β). Βάσει των εκθέσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση
αξιολόγησης και υποβάλλει, εφόσον ενδείκνυται, προτάσεις για την προσαρµογή των
στόχων.

8. Εξάλλου, το Συµβούλιο αποσαφήνισε/τροποποίησε τα ακόλουθα θέµατα:

Aνάµειξη: Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την προτεινόµενη αναλογία ανάµειξης που πρέπει να
επιτυγχάνεται στο δεύτερο στάδιο (Παράρτηµα), εκτιµώντας ότι η ανάµειξη δεν αποτελεί
ακόµα τυποποιηµένη διαδικασία και συνεπώς θα πρέπει τα κράτη µέλη να έχουν την ευχέρεια
να αναµειγνύουν ή όχι βιοκαύσιµα και ορυκτά καύσιµα.

Κατάλογος προϊόντων (άρθρο 2, παρ. 2): Το Συµβούλιο µετέφερε τον κατάλογο προϊόντων
που θεωρούνται «βιοκαύσιµα» από το Παράρτηµα στο άρθρο 2, παρ. 2 και προσέθεσε τα
ακόλουθα προϊόντα: «βιο-ΜΤΒΕ (µεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας», «συνθετικά βιοκαύσιµα" και
«βιοϋδρογόνο». Παράλληλα, το Συµβούλιο αποσαφήνισε ότι πρόκειται για ανοικτό κατάλογο
που µπορεί να προσαρµόζεται στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία
επιτροπολογίας (άρθρο 6).
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Περιβαλλοντικό ισοζύγιο των βιοκαυσίµων: Το Συµβούλιο ενίσχυσε τη σύνδεση
µεταξύ της προώθησης των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων και της
συµβολής στην επίτευξη των στόχων, όπως είναι η τήρηση των δεσµεύσεων σχετικά µε
τις κλιµατικές µεταβολές, η φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασµού και η
προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 1). Επιπλέον, στα µέτρα των κρατών
µελών προκειµένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο ποσοστό διατιθέµενων βιοκαυσίµων
και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων στην αγορά τους, πρέπει επίσης να λαµβάνεται
υπόψη η συνολική κλιµατική και περιβαλλοντική ισορροπία των διαφόρων τύπων
βιοκαυσίµων και, ταυτοχρόνως, µπορούν να προωθούνται κατά προτεραιότητα τα
βιοκαύσιµα που παρουσιάζουν πολύ αποτελεσµατική από άποψη κόστους
περιβαλλοντική ισορροπία, συνεκτιµώντας την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια
του εφοδιασµού (άρθρο 3).

Υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων (άρθρο 4): Παρότι το Συµβούλιο συµφωνεί ότι οι
συνθήκες στα κράτη µέλη ποικίλλουν σηµαντικά, στις εκθέσεις των κρατών µελών θα
πρέπει να αιτιολογείται η διαφοροποίηση των στόχων τους σε σχέση µε τις τιµές
αναφοράς βάσει δύο σειρών στοιχείων: α) των αντικειµενικών παραγόντων όπως είναι
οι δυνατότητες παραγωγής και η βιοµάζα η διατιθέµενη σε άλλες ενεργειακές χρήσεις
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθνικής αγοράς καυσίµων για τις µεταφορές, και
β) των εθνικών πολιτικών οι οποίες είναι σύµφωνες προς τους στόχους του ενεργειακού
τοµέα, αφορούν τον τοµέα των µεταφορών στην ΕΕ, και των οποίων οι στόχοι είναι
ανάλογοι µε τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ

9. Από τις 60 τροπολογίες του ΕΚ, το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις ακόλουθες 26, ορισµένες
ως προς την ουσία, εν µέρει ή κατ� αρχήν.

Παράγραφοι του αιτιολογικού:
Τροπολογία 2 (εν µέρει): Σχετικά µε το φάσµα της βιοµάζας που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί (αιτιολογική παράγραφος 3)
Τροπολογία 3: Αναφέρεται στη διεύρυνση (αιτιολογική παράγραφος 4)
Τροπολογία 4: Τονίζει τη σηµασία της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων (αιτιολογική
παράγραφος 5)
Τροπολογία 7: Τονίζει τη σηµασία της τήρησης της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε
την ποιότητα των καυσίµων και τις εκποµπές των οχηµάτων (αιτιολογική
παράγραφος 7)
Τροπολογία 8: Υπενθυµίζει τις εν δυνάµει προοπτικές της τεχνολογίας παραγωγής
βιοκαυσίµων στην ΕΕ (αιτιολογική παράγραφος 8)
Τροπολογία 12 (εν µέρει): Αναφέρει παράδειγµα χρήσης βιοκαυσίµων (αιτιολογική
παράγραφος 9)
Τροπολογία 14: Αναφέρεται στη µελλοντική ανάπτυξη του τοµέα του υδρογόνου
(αιτιολογική παράγραφος 10)
Τροπολογία 15: Υπενθυµίζει ότι η ερευνητική πολιτική είναι χρήσιµη προκειµένου να
ληφθεί υπόψη ο τοµέας του υδρογόνου (αιτιολογική παράγραφος 11)
Τροπολογία 16: Αφορά το ρόλο των προτύπων που ισχύουν για τα βιοκαύσιµα
(αιτιολογική παράγραφος 13)
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Τροπολογία 18: Τονίζει ότι η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ θα πρέπει να τηρούν τις
ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας (αιτιολογική παράγραφος 14)
Τροπολογίες 19 (εν µέρει) και 35: Τονίζει τη συµβολή των βιοκαυσίµων σε άλλες
πολιτικές όπως η αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου (αιτιολογική παράγραφος 15)
Τροπολογία 20: Υπενθυµίζει τους στόχους για τα εναλλακτικά καύσιµα που
περιλαµβάνονται στην Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού
(αιτιολογική παράγραφος 17)
Τροπολογία 21: Αναφέρει ότι τα εναλλακτικά καύσιµα θα πρέπει να είναι ευρέως
διαθέσιµα ώστε να είναι ανταγωνιστικά (αιτιολογική παράγραφος 18)
Τροπολογία 22: Υπενθυµίζει τα µέτρα στήριξης που αναφέρονται στο σχετικό ψήφισµα
του ΕΚ (αιτιολογική παράγραφος 19)
Τροπολογία 23: Αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η συµµετοχή όλων των µερών, τόσο σε
εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (αιτιολογική παράγραφος 20)
Τροπολογία 26: Τονίζει την τεχνική βιωσιµότητα των βιοκαυσίµων (αιτιολογική
παράγραφος 22)
Τροπολογία 28 (κατ' αρχήν): Σηµειώνει την ανάγκη προώθησης της έρευνας στον
τοµέα της βιωσιµότητας των καυσίµων (αιτιολογική παράγραφος 24)
Τροπολογία 29: Αφορά τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παρ. 2 της οδηγίας (αιτιολογική
παράγραφος 25)
Τροπολογία 30 (εν µέρει): Υπό ορισµένες προϋποθέσεις µπορούν να χρησιµοποιούνται
και τα βιοκαύσιµα που παράγονται από µη χηµικές διαδικασίες (αιτιολογική
παράγραφος 12)
Τροπολογία 31: Αναφέρεται στην ανάπτυξη των κατάλληλων ποιοτικών προϋποθέσεων
για τα βιοκαύσιµα (αιτιολογική παράγραφος 27)
Τροπολογία 32: Τονίζει την ανάγκη συνοχής µεταξύ της προώθησης των βιοκαυσίµων
και των άλλων περιβαλλοντικών και συναφών προς αυτούς στόχων πολιτικής των
κρατών µελών (αιτιολογική παράγραφος 28)

Άρθρα:
Τροπολογία 58: Προστίθεται ο ορισµός του «βιοϋδρογόνου» στον κατάλογο των
προϊόντων που θεωρούνται ως βιοκαύσιµα (άρθρο 2, παρ. 2θ))
Τροπολογία 43: ∆ίνει προτεραιότητα στην προώθηση βιοκαυσίµων µε αποτελεσµατικό
από πλευράς κόστους περιβαλλοντικό ισοζύγιο (άρθρο 3, παρ. 4)
Τροπολογία 46: Αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τις εν δυνάµει
προοπτικές των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων (άρθρο 3, παρ. 5)
Τροπολογία 70 (κατ� αρχήν): Τονίζει ότι είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη οι
επιπτώσεις των βιοκαυσίµων στο περιβάλλον κατά την προσαρµογή του καταλόγου
τους (άρθρο 5).

V. ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

10. Το Συµβούλιο έκρινε ότι οι τροπολογίες 1, 6, 9, 11, 13, 17, 25, 27, 33, 37, 40, 41, 44,

50, 51, 52, 56, 60, 66, τις οποίες απέρριψε η Επιτροπή, ήταν ή υπερβολικά

περιοριστικές (π.χ. 6, 37, 40, 11) ή υπερέβαιναν τους στόχους της οδηγίας (1, 9, 13, 17,

25, 27, 33, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66) ή καλύπτονται ήδη από υφιστάµενες διατάξεις,

και συνεπώς αποφάσισε να µην τις ενσωµατώσει στην κοινή του θέση.

____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2002 (08.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0265 (COD)

13759/02

ENER 240
TRANS 269
ENV 625
FISC 280
CODEC 1368

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12656/02 ENER 207 TRANS 226 ENV 529 FISC 250 CODEC 1183
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 15500/01 ENER 18 TRANS 247 ENV 676 FISC 276 CODEC 1391
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης προς έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση της χρήσης
βιοκαυσίµων στις µεταφορές

1. Η Επιτροπή στις 17 ∆εκεµβρίου του 2001 υπέβαλε µια πρόταση 1 µε βάση το Άρθρο 175 παρ.

1 της Συνθήκης, όπου εποµένως εφαρµόζεται  η διαδικασία συναπόφασης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σχετική γνώµη 2, µε την πρώτη ανάγνωση, στις 4 Ιουλίου
του 2002, µε την οποία δέχεται 60 τροπολογίες. Οι γνώµες της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής 3 και της Επιτροπής των Περιφερειών 4 δόθηκαν στις 25 Απριλίου και 16 Μαΐου
του 2002, αντιστοίχως.

3. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την τροποποιηµένη πρότασή της στις 13 Σεπτεµβρίου

του 2002. 5

                                                
1 ΕΕ C 103 E, 30.04.2002, σ. 205.
2 ΕΕ C.......
3 EE C 149, 21.06.2002, σ. 7.
4 EE C.......
5 έγγρ. 12043/02 ENER 189 TRANS 227 ENV 483 FISC 236 CODEC 1097
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4. Η Οµάδα Εργασίας «Ενέργεια» έχει ήδη εξετάσει την τροποποιηµένη πρόταση και τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει καταλήξει σε συµφωνία επί ενός

κειµένου σχεδίου κοινής θέσης του Συµβουλίου, το οποίο περιέχεται στο έγγραφο 12695/02

ENER 211 TRANS 248 ENV 545 FISC 253 CODEC 1196, αναθεωρηµένο από την Οµάδα

Γλωσσοµαθών Νοµικών.

5. Το Σκεπτικό του Συµβουλίου περιέχεται στην Προσθήκη (Addendum) του εν λόγω εγγράφου

12695/02.

6. Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε, εποµένως, να εισηγηθεί στο

Συµβούλιο :

- να καθορίσει την κοινή θέση όπως έχει στο έγγραφο 12695/02 ENER 211 TRANS 248

ENV 545 FISC 253 CODEC 1196, και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

µαζί µε το Σκεπτικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 παρ. 2 της Συνθήκης,

- να καταχωρίσει τις συνηµµένες δηλώσεις (βλ. Παράρτηµα του ανά χείρας

σηµειώµατος) στα Πρακτικά της συνόδου του.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ήλωση της Πορτογαλίας επί του άρθρου 4 παρ. 1 :

Η Πορτογαλία δηλώνει ότι η διαφοροποίηση των εθνικών στόχων, σε σύγκριση µε τις τιµές

αναφοράς του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), µπορεί να βασίζεται µεταξύ άλλων σε εθνικές

πολιτικές οι οποίες αφορούν τον τοµέα των µεταφορών και των οποίων οι στόχοι είναι ανάλογοι µε

εκείνους της παρούσας οδηγίας αλλά δεν προωθούν κατ΄ ανάγκην τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

∆ήλωση των αντιπροσωπιών Βελγίου, ∆ανίας, Ιρλανδίας, Λουξεµβούργου, Πορτογαλίας,

Σουηδίας, Φινλανδίας και Ηνωµένου Βασιλείου επί της τελευταίας περιόδου της παραγράφου

2 του άρθρου 4

Οι αντιπροσωπίες του Βελγίου, της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεµβούργου, της Πορτογαλίας,

της Σουηδίας, της Φινλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου δηλώνουν ότι η ύπαρξη αυτών των

διατάξεων στην παρούσα οδηγία δεν σηµαίνει τη συναίνεση αυτών των αντιπροσωπιών επί της

αρχής των υποχρεωτικών στόχων, ούτε ότι οι αντιπροσωπίες αυτές θα εγκρίνουν τυχόν προτάσεις

της Επιτροπής που θα υποβληθούν κατά τους όρους του άρθρου 4.

______________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 11 Νοεµβρίου 2002 (12.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0265 (COD)

13759/02
ADD 1

ENER 240
TRANS 269
ENV 625
FISC 280
CODEC 1368

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12656/02 ENER 207 TRANS 226 ENV 529 FISC 250 CODEC 1183
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 15500/01 ENER 18 TRANS 247 ENV 676 FISC 276 CODEC 1391
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης προς έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση της χρήσης
βιοκαυσίµων στις µεταφορές

Η κάτωθι δήλωση προστίθεται στις δηλώσεις στα πρακτικά του Συµβουλίου (Παράρτηµα στο

έγγρ. 13579/02):

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι εθνικές πολιτικές που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν

διαφοροποίηση των εθνικών στόχων, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας η οποία ειδικά αποσκοπεί

στην ενθάρρυνση της χρήσης βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων, θα πρέπει

πραγµατικά να αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ανανεώσιµης ενέργειας παράλληλα µε τους

λοιπούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).»

___________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 2.12.2002
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σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προώθηση των βιοκαυσίµων

στις µεταφορές

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 547-2 τελικό – 2001/0265 (COD)): 14.12.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 25.4.2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη
ανάγνωση: 4.7.2002

Ηµεροµηνία υποβολής της τροποποιηµένης πρότασης: 13.9.2002

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 18.11.2002

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή έλαβε τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία ανταποκρινόµενη στα θέµατα που έθεσε
στην Πράσινη Βίβλο της “Προς µία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού”1 στον τοµέα των µεταφορών: το σηµαντικό του µερίδιο στην
κατανάλωση ενέργειας, την αύξηση των εκποµπών CO2, τη σηµερινή εξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιµα και τα επακόλουθα στην ασφάλεια εφοδιασµού και την αλλαγή του
κλίµατος. Αρκετά κράτη µέλη έχουν κάνει βήµατα για να προωθήσουν τη χρήση των
βιοκαυσίµων προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα αυτά, κρίθηκε µάλιστα ότι η
δέσµευση της Ευρώπης να προωθήσει τα βιοκαύσιµα θα συµβάλει πολύ στη δηµιουργία
ασφαλούς κλίµατος για να εξασφαλισθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη γεωργική
και βιοµηχανική παραγωγή τους.

Η Επιτροπή υπέβαλε λοιπόν πρόταση µε βασικό στόχο να προωθηθεί η χρήση των
βιοκαυσίµων υποχρεώνοντας τα κράτη µέλη να κάνουν τα αναγκαία βήµατα, µεταξύ των
οποίων είναι και η έκδοση σχετικής νοµοθεσίας που θα εξασφαλίζει ότι, από το 2005 και
µετά, τα βιοκαύσιµα πρέπει να αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό των πωλούµενων καυσίµων
µεταφορών στο έδαφός τους. Για το 2005, το ελάχιστο ποσοστό που προτάθηκε ήταν 2%, το
οποίο θα αυξάνεται κάθε χρόνο για να φθάσει το 5,75% έως το 2010. Οι πρακτικές ενέργειες

                                                
1 COM(2000) 769 τελικό, 29.11.2000.
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που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί θα παραµείνουν στην αρµοδιότητα των
κρατών µελών.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικά

Η ισπανική και πιο πρόσφατα η δανική προεδρία αντιµετώπισαν την πρόταση ως
θέµα προτεραιότητας.

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε επίσης δραστήρια µε την υπόθεση και
ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση έγκαιρα. Αυτό χρησίµευσε πολύ στα κράτη µέλη
κατά τη διαπραγµάτευση της θέσης τους στο Συµβούλιο.

Η Επιτροπή λυπάται για το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την πρόταση,
την οποία ενστερνίσθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η δηµιουργία βιώσιµης
αγοράς βιοκαυσίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηριχθεί µε
εναρµονισµένους στόχους δεσµευτικούς για τα κράτη µέλη. Tο Συµβούλιο πρότεινε
αντίθετα κάθε κράτος µέλος να ορίσει τους δικούς του στόχους λαµβάνοντας υπόψη
τις τιµές αναφοράς της πρότασης. Επειδή όµως είναι αναγκαίο να γίνει ένα πρώτο
σηµαντικό βήµα στην κοινοτική πολιτική προώθησης των καυσίµων, η Επιτροπή
αποδέχεται, απρόθυµα, τη θέση του Συµβουλίου ως συµβιβαστική λύση, από τη
στιγµή ιδίως που η κοινή θέση περιλαµβάνει µια ρήτρα επανεξέτασης, η οποία θα
επιτρέψει στην Επιτροπή να προτείνει υποχρεωτικούς στόχους σε περίπτωση που τα
κράτη µέλη δεν επιτύχουν τους στόχους τους.

3.2 Κύρια στοιχεία της κοινής θέσης ως προς τις τροπολογίες που ζήτησε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι κύριοι στόχοι των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν:

α. Να παραµείνουν υποχρεωτικοί οι στόχοι που πρότεινε η Επιτροπή αλλά να
αρθούν οι στόχοι για τα µείγµατα και να επιτραπεί για µια φορά και µόνον
απαλλαγή έως µια διετία στα κράτη µέλη που θα αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες
δυσκολίες στην επίτευξη των υποχρεωτικών στόχων·

β. Να διευκρινισθεί ότι ο κατάλογος µε τα προϊόντα βιοκαυσίµων στην οδηγία
είναι ενδεικτικός και όχι αποκλειστικός·

γ. Να εξασφαλισθεί ότι για την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων θα ληφθεί υπόψη το
κόστος όλου του κύκλου ζωής των βιοκαυσίµων από άποψη εκποµπών οξιδίων
του άνθρακα και ότι η ανάπτυξή τους δεν θα αποβεί σε βάρος της ποιότητας
του αέρα, της ποιότητας των καυσίµων και των προτύπων εκποµπών, της
ενεργειακής απόδοσης και της αειφόρου χρήσης γης·

δ. Να εξασφαλισθεί κατάλληλη πληροφόρηση των καταναλωτών για τη διάθεση
των καυσίµων.

Επί του α. Στόχοι για τη διάθεση των καυσίµων στις αγορές των κρατών µελών

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής να καθορισθούν
εναρµονισµένοι και βαθµιαίοι στόχοι για τα κράτη µέλη σχετικά µε τη διάθεση των
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βιοκαυσίµων στις εγχώριες αγορές τους. Οι στόχοι θα άρχιζαν από 2% το 2005,
φθάνοντας το 5,75% έως το 2010. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο πρότεινε 2 σηµαντικές
αλλαγές: πρώτον, να καταργηθούν οι ανεξάρτητοι στόχοι για τα µείγµατα και,
δεύτερον, να επιτραπεί στα κράτη µέλη µια εφάπαξ παρέκκλιση διετούς διάρκειας,
µε την έγκριση της Επιτροπής.

Tο κείµενο της κοινής θέσης δεσµεύει κάθε κράτος µέλος να καθορίσει, µέσα σε
σύντοµο διάστηµα από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, εθνικούς στόχους για τη
διάθεση των βιοκαυσίµων στην αγορά του. Κατά τον καθορισµό των στόχων αυτών,
απαιτείται από τα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη τους στόχους και τα
χρονοδιαγράµµατα που πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Κοινοβούλιο, τα οποία
περιλαµβάνει πλέον η οδηγία ως ‘τιµές αναφοράς’. Επίσης, κάθε κράτος µέλος
οφείλει να αιτιολογήσει την (όποια) διαφοροποίηση των εθνικών του στόχων από τις
τιµές αναφοράς χρησιµοποιώντας τα κριτήρια που ορίζει η οδηγία. Tα κριτήρια
είναι: περιορισµένη εγχώρια ικανότητα παραγωγής και, µε βάση την εθνική πολιτική
ενέργειας και µεταφορών, επιδίωξη πρωτίστως στόχων άλλων από εκείνον της
προώθησης των βιοκαυσίµων, οι οποίοι πάντως συµβαδίζουν µε την πολιτική της ΕΕ
και είναι παρεµφερείς µε τους στόχους της οδηγίας για τα βιοκαύσιµα (αλλαγή του
κλίµατος, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού και προώθηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας).

Στην κοινή θέση διατηρείται η πρόταση της Επιτροπής ότι τα κράτη µέλη πρέπει να
συντάσσουν έκθεση προόδου κάθε χρόνο και υιοθετείται η πρόταση του
Κοινοβουλίου να συντάσσει η Επιτροπή έκθεση ανά διετία, ξεκινώντας από το 2006,
για την πρόοδο που έχουν σηµειώσει τα κράτη µέλη στην προώθηση των
βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. Στην κοινή θέση δηλώνεται ότι, µε
βάση τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, και ότι οι προτάσεις αυτές µπορούν να
περιλαµβάνουν προτάσεις για υποχρεωτικούς στόχους.

Συνεπώς, µολονότι το Συµβούλιο συµφώνησε στη χρήση µετρήσιµων στόχων για να
προωθηθούν τα βιοκαύσιµα στον τοµέα των µεταφορών, η Επιτροπή πιστεύει ότι η
κοινή θέση υπολείπεται ως προς τις φιλοδοξίες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου
να επιτευχθεί σηµαντική αλλαγή στη χρήση των βιοκαυσίµων.

Επί του β. Ορισµός των βιοκαυσίµων

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιελάµβανε (σε παράρτηµα) κατάλογος µε τα
υπάρχοντα βιοκαύσιµα. Ο κατάλογος αυτός είχε την έννοια να υποστηριχθούν και να
παρουσιασθούν τα διάφορα χρησιµοποιούµενα προϊόντα βιοκαυσίµων στο κύριο
µέρος του κειµένου, τα οποία αναφέρονται ως “υγρά ή αέρια καύσιµα µεταφορών
παραγόµενα από βιοµάζα”. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι το κείµενο
έπρεπε να αλλάξει για να διευκρινισθεί ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι κλειστός. Tο
κείµενο της κοινής θέσης εκπληρώνει το στόχο αυτό:

(α) επεκτείνοντας τον ενδεικτικό κατάλογο των βιοκαυσίµων (όπου
συµπεριελήφθη το ‘βιοϋδρογόνο’ αλλά διαγράφηκε το ‘βιοέλαιο’ όπως
πρότεινε το Κοινοβούλιο)·

(β) µεταθέτοντας τον κατάλογο από το παράρτηµα στα άρθρα· και
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(γ) αναδιατυπώνοντας το άρθρο 2 για να διακρινισθεί ότι ο κατάλογος δεν είναι
αποκλειστικός.

Tο κείµενο της κοινής θέσης επιτρέπει επίσης να συµπεριληφθούν ‘άλλα
ανανεώσιµα καύσιµα’ στους στόχους που θα καθορίσουν και θα επιδιώξουν τα
κράτη µέλη. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής αναφερόταν µόνον στα βιοκαύσιµα
διότι, για τις µεταφορές, η τεχνολογική ανάπτυξη και η πρακτική εφαρµογή άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων φαίνονται να υπερβαίνουν χρονικά τον ορίζοντα της
οδηγίας. Η Επιτροπή δεν έχει καµµιά αντίρρηση για αυτήν την πρόταση του
Συµβουλίου, ιδίως από τη στιγµή που ορίζεται µε σαφήνεια σε συσχετισµό µε την
έννοια των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη ενταχθεί στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία (οδηγία 2001/77/EK).

Tο Κοινοβούλιο επιθυµούσε να αναφέρεται ότι πρέπει να προωθηθούν µόνον τα
βιοκαύσιµα που συντελούν σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου. Η Επιτροπή κρίνει ότι, αφού συντελούν όλα τα βιοκαύσιµα προς το
σκοπό αυτό, δεν είναι αναγκαίο να τεθεί τέτοιος όρος. Η κοινή θέση ανατποκρίνεται
στην εκτίµηση της Επιτροπής.

Επί του γ. Προστασία του περιβάλλοντος

Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής αναγνωριζόταν ότι τα βιοκαύσιµα δεν πρέπει
να αναπτυχθούν σε βάρος άλλων πολιτικών στόχων. Η πρόταση περιελάµβανε, επί
παραδείγµατι, την απαίτηση να παρακολουθούν τα κράτη µέλη τα αποτελέσµατα
των µειγµάτων πετρελαίου κίνησης µε περιεκτικότητα άνω του 5% σε βιοκαύσιµα
για να εξασφαλισθεί η τήρηση των ισχυόντων προτύπων εκποµπών στην Κοινότητα.

Εκείνο που ήθελε να εξασφαλίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να µην ευνοήσει
η ανάπτυξη των βιοκαυσίµων εξελίξεις µε επιζήµια αποτελέσµατα για το περιβάλλον
και τη γεωργία. Οι τροπολογίες που ψήφισε το Κοινοβούλιο περιελάµβαναν:

(α) το καθήκον της Επιτροπής να εκπονεί και να δηµοσιεύει προτάσεις µε
λεπτοµερή εκτίµηση του κόστους για την εφαρµογή της οδηγίας, στις οποίες
θα λαµβάνεται υπόψη ένα ολόκληρο φάσµα περιβαλλοντικών θεµάτων. Η
τροπολογία είχε γίνει δεκτή από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της
πρόταση και, ως προς την αρχή της, από το Συµβούλιο. Η κοινή θέση απαιτεί η
έκθεση που πρότεινε το Κοινοβούλιο να συνδυάζεται µε τις τακτικές εκθέσεις
αξιολόγησης της Επιτροπής (ανά διετία, σύµφωνα µε άλλη τροπολογία του
Κοινοβουλίου) που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής.

(β) την απαίτηση να δώσουν τα κράτη µέλη προτεραιότητα στα βιοκαύσιµα που
παρουσιάζουν πολύ καλό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Αυτό έγινε κατ’αρχήν
δεκτό από τα κράτη µέλη: η κοινή θέση αποσαφηνίζει ότι η προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί αφού ληφθεί υπόψη η οικονοµική απόδοση, η
ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού.

(γ) την απαίτηση να κάνει η Επιτροπή εκτίµηση των ειδικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων την οποία θα χρησιµοποιεί για την εκπόνηση των αξιολογήσεων
ανά διετία. Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει αυτό το συγκεκριµένο σηµείο,
περιλαµβάνει όµως τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδιαφέρουν το
Κοινοβούλιο σε εκτεταµένο κατάλογο σηµείων τα οποία πρέπει να καλύπτει η
αξιολόγηση της Επιτροπής. Είναι σαφές ότι για να εκπονήσει η Επιτροπή τις
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εκθέσεις που προβλέπει το Συµβούλιο, πρέπει να κάνει σοβαρές οικονοµικές
και περιβαλλοντικές εκτιµήσεις για τις συνέπειες των βιοκαυσίµων. Η
Επιτροπή πιστεύει λοιπόν ότι η κοινή θέση ανταποκρίνεται στους στόχους του
Κοινοβουλίου στο θέµα αυτό.

Επί του δ. Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές

Tο Κοινοβούλιο πρότεινε ότι πρέπει να αποτελεί καθήκον των κρατών µελών η
ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τις δυνατότητες χρήσης των βιοκαυσίµων.
Η κοινή θέση περιέχει την απαίτηση αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσθεσε µια ειδική απαίτηση να επισηµαίνεται στα
σηµεία πώλησης το πετρέλαιο κίνησης που είναι αναµεµειγµένο σε ποσοστό άνω
του 5% µε βιοκαύσιµα. Η κοινή θέση αποδέχεται ως προς την αρχή την παροχή της
πληροφορίας στους καταναλωτές και εφαρµόζει την απαίτηση επισήµανσης σε όλα
τα µείγµατα ορυκτών καυσίµων που περιέχουν µεθυλεστέρα λιπαρού οξέος (FAME)
ή βιοαιθανόλη σε ποσοστό άνω του 5%.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση που ενέκρινε οµόφωνα το Συµβούλιο στις 18 Νοεµβρίου
2002 είναι πιστή στο πνεύµα της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 12 Σεπτεµβρίου
2002, ανταποκρινόµενη στις ανησυχίες που είχαν εκφράσει το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και
ενσωµατώνει πολλές από τις τροπολογίες του. Στο καίριο θέµα σχετικά µε τη φύση των
στόχων, η κοινή θέση προσφέρει την επιλογή µεταξύ µιας καθαρά υποχρεωτικής δράσης και
µιας καθαρά εθελοντικής δράσης. Κάθε κράτος µέλος πρέπει, για πρώτη φορά, να επιδιώξει
το στόχο να επεκταθεί η χρήση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές. Η κοινή θέση διατηρεί
επίσης τους φιλόδοξους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη των
βιοκαυσίµων, και εξασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη που θα επιλέξουν να στόχους κατώτερους
των ‘τιµών αναφοράς’ θα πρέπει να αιτιολογήσουν την απόφαση αυτή µε βάση αρκετά
περιοριστικά κριτήρια. Επίσης, η κοινή θέση αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα στην Επιτροπή
να υποβάλει στο µέλλον προτάσεις µε υποχρεωτικούς στόχους εφόσον το προτεινόµενο
σύστηµα αποτύχει στην επίτευξη των συνολικών στόχων της οδηγίας.

Όσον αφορά τον ορισµό των βιοκαυσίµων, η κοινή θέση επιζητεί να εξασφαλίσει ότι δεν
αγνοούνται στην πρόταση “άλλα ανανεώσιµα καύσιµα” που χρησιµοποιούνται στις
µεταφορές.

Η Επιτροπή εκτιµά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επιθυµεί την εισαγωγή των βιοκαυσίµων
στην αγορά µε σώφρονα τρόπο, δηλαδή µε βάση σαφή αποδεικτικά στοιχεία για τα οφέλη
τους. Tο Συµβούλιο συµµερίζεται την τοποθέτηση αυτή και η κοινή θέση ενσωµατώνει ή
προσαρµόζει ορισµένες ειδικές τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Πιο
συγκεκριµένα, οι λεπτοµερείς και εκτεταµένες εκθέσεις ανά διετία που προτείνονται στην
κοινή θέση πρέπει να παρέχουν σοβαρή διαβεβαίωση επ’αυτού στο Κοινοβούλιο.

Η κοινή θέση ενσωµατώνει επίσης αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες του
Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενηµέρωση των καταναλωτών.
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, καίτοι οι στόχοι από υποχρεωτικοί έγιναν στην κοινή θέση
ενδεικτικοί, πιστεύει ότι η κοινή θέση συµβιβάζει την ανάγκη ανάληψης δράσης σε κοινοτικό
επίπεδο και την ανάγκη των κρατών µελών να έχουν κάποια διακριτική ευχέρεια στην
επιδίωξη και την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου, υπό τη στενή παρακολούθηση της
Επιτροπής.


