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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της 

έκδοσης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές («οδηγία για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης» 
(ΕΑΧΓ))
– Σκεπτικό του Συμβουλίου
– Εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2014
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 18 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση, η οποία βασίζεται στο 

άρθρο 192 παράγραφος 1 και στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά ορισμένες από τις προτεινόμενες διατάξεις.

Σκοπός της πρότασης1 είναι η τροποποίηση των οδηγιών σχετικά με την ποιότητα καυσίμων 

(98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 2009/30/ΕΚ, εφεξής οδηγία για την ποιότητα των 

καυσίμων) και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες (2009/28/ΕΚ, εφεξής οδηγία σχετικά με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με βάση την προβλεπόμενη σε αυτές τις δυο οδηγίες απαίτηση 

υποβολής έκθεσης από την Επιτροπή στην οποία θα εξετάζονται οι επιπτώσεις της έμμεσης 

αλλαγής της χρήσης γης2 στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθώς και τρόποι περιορισμού

τους, και η οποία θα συνοδεύεται, ενδεχομένως, από πρόταση.3

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την έκθεσή της στις 11 Ιουλίου 2013, την οποία 

ακολούθησε η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση 

στις 11 Σεπτεμβρίου 2013.4

Στις 13 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για το σχέδιο πρότασης. 

Μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς, το 

Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του στις 9 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 294 της συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τις εργασίες του το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τη γνώμη της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να μην 

εκφέρει γνώμη.

                                               
1 εγγρ. 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432
2 «ΕΑΧΓ»
3 Άρθρο 7δ παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/30/ΕΚ και άρθρο 19 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ.
4 A7-0279/2013
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II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αρχίσει η μετάβαση σε βιοκαύσιμα τα οποία να 

μειώνουν σημαντικά τα αέρια θερμοκηπίου και όταν συνυπολογίζονται οι έμμεσες εκπομπές 

λόγω αλλαγής της χρήσης γης. Ενώ η Επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να προστατευθούν οι ήδη 

πραγματοποιημένες επενδύσεις, οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής και τα βασικά 

στοιχεία της είναι τα εξής:

- να περιοριστεί η συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων (τα οποία ενέχουν τον κίνδυνο 

εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης) στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 

σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

- να βελτιωθούν οι επιδόσεις των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων όσον αφορά τα 

αέρια θερμοκηπίου (μείωση των σχετικών εκπομπών) με μεγαλύτερη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε νέες εγκαταστάσεις, υπό την επιφύλαξη της 

προστασίας των εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη·

- να ενθαρρυνθεί ευρύτερη διείσδυση στην αγορά προηγμένων (με χαμηλές εκπομπές 

λόγω αλλαγής της χρήσης γης) βιοκαυσίμων, ώστε τα καύσιμα αυτά να συμβάλουν 

περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας απ’ ό,τι τα συμβατικά βιοκαύσιμα·

- να βελτιωθεί η αναφορά των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων μέσω υποχρέωσης των 

κρατών μελών και των προμηθευτών καυσίμων να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις 

εκτιμώμενες εκπομπές βιοκαυσίμων λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γενικά

Μολονότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τους 

κύριους στόχους της πρότασης, η προσέγγιση που ακολούθησε περιλαμβάνει τροποποιήσεις 

στην αρχική πρόταση. Το Συμβούλιο αναζητεί ισόρροπη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη 

την ανάγκη να αντιμετωπιστούν

- το παγκόσμιο φαινόμενο της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης,

- ο στόχος της παροχής κινήτρων για πιο προηγμένα βιοκαύσιμα,

- μια σαφέστερη προοπτική των επενδύσεων και η προστασία των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.
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Ως αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής, η θέση του Συμβουλίου τροποποιεί σε κάποιο βαθμό 

την αρχική πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα 

κατάσταση και τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις της έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης, και τις συνθήκες και προοπτικές για την παραγωγή και κατανάλωση 

βιοκαυσίμων, αναδιατυπώνοντας και διαγράφοντας ορισμένες διατάξεις του κειμένου. Αυτό 

συνεπάγεται ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε καμία από τις τροπολογίες που περιέχονται στην 

γνώμη σε πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν αυτές τις 

διαγραφείσες διατάξεις της πρότασης. Επιπλέον, ορισμένες από τις προτεινόμενες 

τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές διότι θεωρήθηκε ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στους στόχους 

της οδηγίας ενώ άλλες διατάξεις αναδιατυπώθηκαν με σκοπό την αποσαφήνιση και την 

ενίσχυση της οδηγίας.

Τα ακόλουθα τμήματα περιγράφουν τις ουσιαστικές αλλαγές.

2. Βασικά θέματα πολιτικής

i) Κατώτατο όριο για τα συμβατικά βιοκαύσιμα και τις νέες εγκαταστάσεις

Η Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί στο 5 % η συμβολή των βιοκαυσίμων και 

βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 

φυτά για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, χωρίς να τίθενται όρια για τη συνολική τους κατανάλωση.
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Μολονότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι ένα κατώτατο όριο μπορεί να αποτελέσει μέσο 

άσκησης πολιτικής για τον μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, είναι της 

γνώμης ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Το Συμβούλιο στη θέση του καθορίζει το κατώτατο 

όριο στο 7 %. Σημειώνεται ότι το Κοινοβούλιο αύξησε επίσης το κατώτατο όριο που 

προτείνεται από την Επιτροπή με την τροπολογία του αριθ. 181 (στο 6 %, 

συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών καλλιεργειών). Το Συμβούλιο δεν στηρίζει την 

τροπολογία του Κοινοβουλίου 184/REV που εφαρμόζει το κατώτατο όριο και για το 

στόχο μείωσης για την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της οδηγίας για την 

ποιότητα των καυσίμων, και σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε το κατώτατο όριο 

για την εφαρμογή της πρότασης. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η εφαρμογή της δεν είναι 

κατάλληλη, δεδομένου ότι ο στόχος της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων είναι 

ένας στόχος μείωσης για την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του μείγματος 

καυσίμων της ΕΕ.

Επιπλέον, ενώ το Συμβούλιο δέχεται ένα όριο για τη συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτιμά επίσης ότι το 

κατώτατο όριο δεν πρέπει να περιορίζει την ευελιξία των κρατών μελών, θεσπίζοντας 

ότι τα ποσά των βιοκαυσίμων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο θα πρέπει να είναι μη 

βιώσιμα και, συνεπώς, να μην έχουν πρόσβαση σε στήριξη στα κράτη μέλη. Ως εκ 

τούτου, το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί την τροπολογία αριθ. 89 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.

Για τις νέες εγκαταστάσεις, το Συμβούλιο μπορεί κατ' αρχήν να συμφωνεί με την 

προσέγγιση της Επιτροπής, που υποστηρίχθηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

να εφαρμοστεί ποσοστό 60 % κατ’ ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου 

από βιοκαύσιμα και βιορευστά που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις (στην 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας, αντί της προτεινόμενης ημερομηνίας της 1ης 

Ιουλίου 2014).
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ii) εκτιμήσεις ΕΑΧΓ, υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Στο αρχικό της κείμενο, η Επιτροπή περιλαμβάνει υποχρέωση για τα κράτη μέλη/τους 

προμηθευτές καυσίμων να προσθέτουν τις εκτιμώμενες εκπομπές ΕΑΧΓ στις εκθέσεις 

τους, για τους σκοπούς του υπολογισμού της μείωσης του κύκλου ζωής των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων/βιορευστών. Προτείνονται 

αντίστοιχα νέα παραρτήματα (V για την οδηγία περί ποιότητας των καυσίμων και VIII 

για την οδηγία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) με εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 

έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από ορισμένες ομάδες πρώτων υλών5.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα 

τον βαθμό αβεβαιότητας που περιβάλλει τη μοντελοποίηση, τις παραδοχές και τις 

εκτιμήσεις που προκύπτουν για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 

στοχεύοντας παράλληλα στην κατανόηση του φαινομένου της έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης, καθώς και στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των καλύτερων 

διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. Το κείμενο του Συμβουλίου περιλαμβάνει 

συνεπώς κλίμακες που επεξηγούν την εν λόγω αβεβαιότητα όσον αφορά τις προσωρινές 

εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στα προαναφερθέντα νέα 

παραρτήματα. Τα κράτη μέλη/οι προμηθευτές καυσίμων θα αναφέρουν τα ποσά των 

βιοκαυσίμων/βιορευστών για κάθε κατηγορία πρώτων υλών που απαριθμούνται στα εν 

λόγω παραρτήματα, βάσει των οποίων η Επιτροπή θα εφαρμόζει τη διαδικασία 

υποβολής εκθέσεων συμπεριλαμβανομένου του εύρους τιμών, με στόχο να περιοριστεί 

ο βαθμός αβεβαιότητας και να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό μια πιο στιβαρή 

επιστημονική βάση. Επιπλέον, κατά την υποβολή αναφορών και την επανεξέταση, η 

Επιτροπή θα εξετάζει επίσης τις πιθανές επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ, όπως το 

περιβάλλον, το κλίμα και οι γεωργικές πολιτικές, καθώς και το κατά πόσον αυτά θα 

μπορούσαν να ληφθούν υπόψη.

                                               
5 Σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα, και ελαιούχα φυτά.
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Περιελήφθησαν επίσης στοιχεία ενισχυμένης επανεξέτασης, σε συνδυασμό με έναν νέο 

ορισμό των βιοκαυσίμων/βιορευστών χαμηλού κινδύνου εκπομπών λόγω αλλαγής της 

χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού των κριτηρίων αναγνώρισης 

και πιστοποίησης βιοκαυσίμων χαμηλού κινδύνου εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης 

γης όπως αυτά που λαμβάνονται με αυξήσεις της απόδοσης, καθώς και η εξέταση των 

συστημάτων πιστοποίησης για την παραγωγή χαμηλού κινδύνου βιοκαυσίμων και 

βιορευστών στο πλαίσιο σχεδίου που περιλαμβάνει μέτρα άμβλυνσης. Η ρήτρα 

επανεξέτασης διατηρεί τη δυνατότητα προσθήκης προσαρμοσμένων εκτιμώμενων

παραγόντων έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στα κριτήρια αειφορίας. Επιπλέον, στο 

αναθεωρημένο άρθρο, με τη θέση του το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, όπως 

διαπιστώθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 189, 107 και 190, να 

συμπεριλάβει στην αναθεώρηση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες όσον 

αφορά τις βασικές παραδοχές για τις εκτιμήσεις της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 

όπως είναι οι τάσεις στη γεωργική απόδοση και την παραγωγικότητα, ο καταλογισμός 

εκπομπών και οι συντελεστές της παρατηρηθείσας συνολικής αλλαγής της χρήσης γης 

και της αποψίλωσης.

Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί την τροπολογία 60 του Κοινοβουλίου, η οποία 

στοχεύει στην ένταξή των παραγόντων της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στον 

υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 

βιοκαυσίμων από το 2020 και μετά, στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, λόγω 

των εκτιμήσεων σχετικά με τη φύση των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 

αλλαγής της χρήσης γης, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Επιπλέον, ως γενική προσέγγιση, 

η θέση του Συμβουλίου αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή συνοχή των τροπολογιών στην 

οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι, για λόγους συνοχής μεταξύ των δύο τροποποιημένων 

οδηγιών, το νέο παράρτημα VIII της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

όπως τροποποιήθηκε από τη θέση του Συμβουλίου, θα πρέπει να διατηρηθεί μαζί με το 

νέο παράρτημα V της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, και δεν θα πρέπει να 

απαλειφθεί όπως στην τροπολογία 164 του Κοινοβουλίου.
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iii) Κίνητρα για προηγμένα βιοκαύσιμα

Για την ενίσχυση των κινήτρων για προηγμένα βιοκαύσιμα, πέρα από το κατώτατο όριο 
για τα συμβατικά βιοκαύσιμα, η Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραμμα για την περαιτέρω 
προώθηση των εν λόγω βιοκαυσίμων από πρώτες ύλες που δεν συνεπάγονται πρόσθετη 
ζήτηση γης, εξηγώντας ότι το ενεργειακό τους περιεχόμενο πρέπει να υπολογίζεται 
τέσσερις φορές για την επίτευξη του στόχου του 10 % για τις μεταφορές, της οδηγίας 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προτείνεται ένα νέο παράρτημα IX της εν λόγω 
οδηγίας συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω ζωοτροφών, όπως απόβλητα και 
κατάλοιπα.

Στη θέση του, το Κοινοβούλιο έχει συμπεριλάβει υποχρεωτικούς στόχους για τα κράτη 
μέλη που αποσκοπούν στη σταδιακή επίτευξη τουλάχιστον του 0,5 % της κατανάλωσης 
ενέργειας που πρέπει να καλύπτεται από προηγμένα βιοκαύσιμα το 2016, και 
τουλάχιστον 2,5 % το 2020. Το παράρτημα IX ταξινομείται σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες στα μέρη Α, Β και Γ, σύμφωνα με τα οποία ορισμένες πρώτες ύλες θα 
υπολογίζονται άπαξ, ορισμένες δύο φορές, ενώ κάποιες άλλες τέσσερις φορές για την 
επίτευξη του στόχου του 10 % για τις μεταφορές, και μόνον εκείνες από τα μέρη Α και 
Γ έναντι των στόχων των προηγμένων βιοκαυσίμων.

Το Συμβούλιο συμμερίζεται το στόχο της προώθησης της κατανάλωσης προηγμένων 
βιοκαυσίμων με χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. 
Εντούτοις, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, επικράτησαν έντονες αμφιβολίες σχετικά με 
τα οφέλη της τετραπλής προσμέτρησης ορισμένων πρώτων υλών, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή, με γνώμονα ανησυχίες για πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς και απάτες, 
το δε εν λόγω καθεστώς δεν θεωρήθηκε ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο παροχής 
κινήτρων για προηγμένα βιοκαύσιμα. Η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει συνεπώς 
ορισμένα στοιχεία για την προώθηση των προηγμένων βιοκαυσίμων παρέχοντας 
παράλληλα ευελιξία στα κράτη μέλη, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις εθνικές 
συνθήκες: Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν εθνικούς στόχους για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα με βάση μια τιμή αναφοράς 0,5 ποσοστιαίας μονάδας του στόχου του 10 % 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές στην οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Μπορούν να ορίζουν χαμηλότερο στόχο, με βάση τρεις κατηγορίες 
λόγων. Ωστόσο, θα πρέπει να δικαιολογούν κάθε καθορισμό στόχου χαμηλότερο από 
0,5 εκατοστιαία μονάδα και να αναφέρουν τους τυχόν λόγους για την αδυναμία 
επίτευξης του εθνικού τους στόχου στα προηγμένα βιοκαύσιμα. Η Επιτροπή θα 
δημοσιεύσει μια συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τα επιτεύγματα των κρατών 
μελών για την εκπλήρωση των εθνικών τους στόχων για τα προηγμένα βιοκαύσιμα.
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Αν και αντιμετωπίζει ως εκ τούτου τους νομικώς μη δεσμευτικούς επιμέρους στόχους 

σε εθνικό επίπεδο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα ως ένα αποτελεσματικό κίνητρο και 

ένα σαφές σήμα για επενδύσεις, το Συμβούλιο δεν μπορεί να υποστηρίξει τόσο το 

χαρακτήρα όσο και την πορεία για ένα στόχο για προηγμένα βιοκαύσιμα που 

περιλαμβάνονται στη θέση του Κοινοβουλίου, λόγω των ανησυχιών όσον αφορά τόσο 

τη διαθεσιμότητα όσο και το κόστος των εν λόγω βιοκαυσίμων. Το Συμβούλιο και το 

Κοινοβούλιο, στην τροπολογία 111, φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με την ανάγκη να 

περιληφθεί στην αναθεώρηση αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των καυσίμων αυτών, 

για τον συνυπολογισμό περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων στη 

συνάρτηση αυτή, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης πρόσθετων κριτηρίων για τη 

διασφάλιση της αειφορίας τους.

Ως πρόσθετα κίνητρα για προηγμένα βιοκαύσιμα, η θέση του Συμβουλίου επεκτείνει το 

εργαλείο στατιστικών μεταφορών της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 

την κάλυψη αυτών των προηγμένων βιοκαυσίμων, και η διπλή προσμέτρηση της 

συνεισφοράς των εν λόγω βιοκαυσίμων επεκτείνεται στο σύνολο των στόχων της εν 

λόγω οδηγίας.

Η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει τροποποιημένο νέο παράρτημα IX, το οποίο έχει 

επεκταθεί ώστε να περιλάβει, στο τμήμα Α, περισσότερα στοιχεία όπως απόβλητα και 

κατάλοιπα που προέρχονται από τη δασοκομία και τα βιολογικά απόβλητα από 

νοικοκυριά, τα οποία θα υπολογίζονται διπλά ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο 

για την επίτευξη των στόχων. Το μέρος Β θα περιέχει μόνο τα χρησιμοποιημένα 

μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη, η συμβολή των οποίων δεν θα υπολογίζεται στο ειδικό 

εθνικό στόχο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα.

Ως προστατευτική διάταξη, οι πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα που δεν περιλαμβάνονται 

στο παράρτημα ΙΧ και οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη 

εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες ή λιγνοκυτταρινούχες ύλες, και χρησιμοποιούνται σε 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν από την έκδοση της οδηγίας, μπορούν να 

συνυπολογίζονται για την επίτευξη του εθνικού στόχου για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. 

Η εξορθολογισμένη και σαφής κατηγοριοποίηση στο παράρτημα IX θα πρέπει, κατά 

την άποψη του Συμβουλίου, να προτιμάται από τη σύνθετη δομή του παραρτήματος IX 

όπως περιλαμβάνεται στη θέση του Κοινοβουλίου.
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Το Συμβούλιο συμμερίζεται σε γενικές γραμμές την επιθυμία του Κοινοβουλίου να 

ενισχύσει τις διατάξεις για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων κινδύνων απάτης, 

όπως της πολλαπλής διεκδίκησης μεμονωμένων παρτίδων στην ΕΕ, ή της εσκεμμένης 

τροποποίησης υλικών για να εμπίπτουν στο παράρτημα IX, και έχει λάβει υπόψη 

αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις τροπολογίες 101 και 185, ώστε τα κράτη 

μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης και 

εντοπισμού πρώτων υλών και των παραγόμενων βιοκαυσίμων, σε ολόκληρη την 

αλυσίδα αξίας, και να εξασφαλίζουν ότι αναλαμβάνεται δράση όταν εντοπίζεται απάτη. 

Επιπλέον, η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει μια υποχρέωση υποβολής εκθέσεων 

για τα κράτη μέλη, γεγονός που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της απάτης, και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο Ένωσης.

Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή σχετικά 

με τη διαθεσιμότητα και την αειφορία των βιοκαυσίμων που παράγονται από τις πρώτες 

ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ, η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει 

επίσης την υποχρέωση για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη 

τις αρχές της ιεράρχησης των αποβλήτων που έχει θεσπιστεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 

απόβλητα, την αρχή της διαδοχικής χρήσης της βιομάζας, τη διατήρηση των αναγκαίων 

αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος και την ποιότητα του εδάφους και των 

οικοσυστημάτων, αλλά δεν θεωρεί την τροπολογία 59 του Κοινοβουλίου, που 

εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την εξακρίβωση 

της συμμόρφωσης με την ιεράρχηση των αποβλήτων, ως κατάλληλη και εφαρμόσιμη. 

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι τροπολογίες 12 και 109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ομοίως απαιτούν από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά και με τη 

διαθεσιμότητα των προηγμένων βιοκαυσίμων και με τις περιβαλλοντικές και τις 

οικονομικές επιπτώσεις των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 

παραπροϊόντα ή πρώτες ύλες μη παραγόμενες σε αγροκαλλιέργειες.
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iv) Κίνητρα για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και για μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης

Η πρόταση της Επιτροπής εξέτασε τρόπους μετριασμού των κινδύνων έμμεσης 
αλλαγής στη χρήση γης σε άμεση σχέση με την παραγωγή και την κατανάλωση των 
βιοκαυσίμων. Ωστόσο, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές των μεταφορών ως πρωταρχικός στόχος, μπορεί επίσης να προωθηθεί με 
μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το κείμενο του 
Συμβουλίου ενισχύει επομένως τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές για τον 
υπολογισμό της συμβολής της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
καταναλίσκεται από ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες και ηλεκτρικά οδικά οχήματα, ώστε 
να ενισχύσει την ανάπτυξή τους και τη διείσδυσή τους στην αγορά.

Παρόμοιες διατάξεις δεν περιλαμβάνονται στη θέση του Κοινοβουλίου. Το 
Κοινοβούλιο, καλεί ωστόσο την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις για πρόσθετα μέτρα 
για την ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στις 
μεταφορές, που θα μπορούσε να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό της ποσότητας 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές για το 
στόχο του ποσοστού 10 % στον τομέα των μεταφορών, της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (τροπολογίες 153 και 154). Ενώ το Συμβούλιο εκτιμά τη μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση εν γένει ως σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα από τις μεταφορές, δεν θεωρεί ότι τα μέτρα και οι επιπτώσεις τους στον εν 
λόγω τομέα θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας οδηγίας για την τροποποίηση της 
οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

v) Συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας: Εθελοντικά συστήματα και αμοιβαία 
αναγνώριση

Σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και την επανεξέταση της λειτουργίας των 
εθελοντικών συστημάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για την ποιότητα 
των καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
έχουν αμφότερα περιλάβει λεπτομερείς και πολύ παρόμοιες διατάξεις υποβολής 
εκθέσεων, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να εκτιμά, π.χ., την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, 
τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη γενικότερη ανθεκτικότητα των συστημάτων 
(τροπολογίες 54, 58 και 103), και το κείμενο του Συμβουλίου καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση, εφόσον είναι απαραίτητο, για την τροποποίηση των διατάξεων των 
οδηγιών για την ποιότητα των καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
αφορούν τα εθελοντικά συστήματα, με σκοπό την προώθηση της βέλτιστης πρακτικής.
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Όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των εθελοντικών συστημάτων και τα εθνικά 
συστήματα συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα/βιορευστά, το 
Συμβούλιο εκτιμά ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύει η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης μεταξύ όλων των συστημάτων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ώστε να 
διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προς τον σκοπό αυτό, η θέση 
του Συμβουλίου περιέχει διατάξεις για τις οδηγίες περί της ποιότητας των καυσίμων και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να 
κοινοποιούν το εθνικό τους σύστημα στην Επιτροπή, η οποία θα το αξιολογεί κατά 
προτεραιότητα. Δεν μπορεί να απορριφθεί απόφαση σχετικά με υποβληθέν κατ' αυτόν 
τον τρόπο εθνικό σύστημα συμμόρφωσης που θα ληφθεί μέσω διαδικασίας εξέτασης 
και αμοιβαίας αναγνώρισης συστήματος που αξιολογήθηκε θετικά από άλλα 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων σε εθελοντική βάση, σύμφωνα με 
τα σχετικά άρθρα. Η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει την αυτόματη αμοιβαία 
αναγνώριση των συστημάτων επαλήθευσης (τροπολογία 102), την οποία το Συμβούλιο 
δεν θεωρεί ενδεδειγμένη.

vi) Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή πρότεινε πολλές προσαρμογές σε αμφότερες τις οδηγίες για την ποιότητα 
των καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως σχετικά με την ανάθεση 
εξουσιών στην Επιτροπή για την έκδοση βάσει των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τις διατάξεις αυτές λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
αλλαγές που επέφερε η ΣΛΕΕ μετά την έκδοση των δύο οδηγιών, και ιδίως το 
άρθρο 290 σχετικά με την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος 
που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής 
πράξης. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο αποφάσισε να περιορίσει την ανάθεση εξουσιών 
στην Επιτροπή, για περίοδο πέντε ετών, με την προσθήκη των εκτιμώμενων τυπικών 
και προκαθορισμένων τιμών για τις οδούς βιοκαυσίμων και τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για τη βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη, σε 
τροποποιήσεις της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, και όσον αφορά 
ενδεχόμενες προσθήκες στον κατάλογο των πρώτων υλών και των καυσίμων στο 
παράρτημα IX και των εκτιμώμενων τυπικών και προκαθορισμένων τιμών για τις οδούς 
βιοκαυσίμων και βιορευστών στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως εκ 
τούτου, το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί τροπολογίες στην θέση του Κοινοβουλίου 
οι οποίες αναθεωρούν ή προσθέτουν τις διατάξεις για την εκχώρηση εξουσιών στην 
Επιτροπή και δεν επελέγησαν από το Συμβούλιο.
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Όσον αφορά άλλες διατάξεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που πρότεινε η 
Επιτροπή, το Συμβούλιο κατέληξε, μετά από ενδελεχή κατά περίπτωση ανάλυση, ότι 
είναι περισσότερο σκόπιμες, είτε οι εκτελεστικές πράξεις, είτε η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

vii) Αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις έχουν τροποποιηθεί από το Συμβούλιο ώστε να συσχετίζονται 
με τα τροποποιημένα επιχειρησιακά τμήματα της οδηγίας, και ως εκ τούτου η άποψη 
του Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιημένες αιτιολογικές σκέψεις του Κοινοβουλίου 
αντιστοιχεί με την άποψή του ως προς τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου για τις 
λειτουργικές διατάξεις. Επιπλέον, βλ. σημείο 4, αιτιολογικές σκέψεις, κατωτέρω.

3. Άλλα θέματα πολιτικής

Στο πλαίσιο εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης και των προηγμένων βιοκαυσίμων, το 
Συμβούλιο έκρινε αναγκαίο για μεγαλύτερη σαφήνεια και συνοχή να προσθέσει ορισμένους 
νέους ορισμούς στις οδηγίες για την ποιότητα των καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό νέων ορισμών 
(τροπολογίες 34 έως 37 και 69 έως 76), που δεν είναι αναγκαίοι κατά την άποψη του 
Συμβουλίου, σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους προτεινόμενους νέους ορισμούς 
συμπίπτουν, τουλάχιστον εν μέρει, με ορισμένους από τους ορισμούς που εισήγαγε το 
Συμβούλιο (ιδίως στις «μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες» και τις «λιγνοκυτταρινούχες 
ύλες»).

Ως προς τον υπολογισμό του αντικτύπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα/βιορευστά, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι, σε αντίθεση με την πρόταση της 
Επιτροπής, η προσαύξηση για τα βιοκαύσιμα/βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται 
από αποκατεστημένα υποβαθμισμένα εδάφη θα πρέπει να διατηρηθεί.

4. Άλλες τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλες τροπολογίες, που δεν θεωρούνται αναγκαίες ή ενδεδειγμένες για την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας, και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στη θέση του Συμβουλίου, 
αφορούν:
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- την υποχρέωση για τους προμηθευτές καυσίμων να εξασφαλίζουν τη διάθεση στην 

αγορά βενζίνης με μια συγκεκριμένη μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη και οξυγόνο 

(τροπολογία 38), την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν συγκεκριμένο 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη βενζίνη (μέρος της τροπολογίας 

152/rev) και όσον αφορά το ποσοστό των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) στο 

μείγμα του ντίζελ (τροπολογία 39)·

- τους προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στην αεροπορία 

(τροπολογία 40)·

- τα έννομα δικαιώματα τρίτων και την ελεύθερη, προηγούμενη και συνειδητή συναίνεσή 

τους όσον αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία της γης που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων (τροπολογίες 49 και 96)·

- την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο στην κοινωνική βιωσιμότητα της 

αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων, τον αντίκτυπο της παραγωγής βιοκαυσίμων στη 

διαθεσιμότητα των φυτικών πρωτεϊνών και τροφίμων σε προσιτές τιμές (τροπολογία 

50)·

- τη σύναψη και το περιεχόμενο των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες 

σχετικά με την αειφορία των βιοκαυσίμων (τροπολογίες 55 και 100)·

- τις εγγυήσεις προέλευσης σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τους στόχους και τη 

χρήση στατιστικών μεταβιβάσεων, κοινών έργων ή κοινών καθεστώτων στήριξης 

(τροπολογία 88)·

- τις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της γης (τροπολογία 97)·

- τη δημοσίευση της Eurostat για τα συναφή με το εμπόριο στοιχεία σχετικά με τα 

βιοκαύσιμα, τα δεδομένα εισαγωγών και εξαγωγών, και τις πληροφορίες περί 

απασχόλησης, που συνδέονται με τη βιομηχανία βιοκαυσίμων (τροπολογίες 98 και 99)·

- άλλες αιτιολογικές σκέψεις (τροπολογίες 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 30).

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά τον καθορισμό της θέσης του, το Συμβούλιο έλαβε πλήρως υπόψη του την πρόταση της 

Επιτροπής και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Όσον αφορά τις 

τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο παρατηρεί ότι ένας 

αριθμός τροπολογιών έχει περιληφθεί - κατά το πνεύμα, εν μέρει ή πλήρως - στην θέση του.
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Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2014
(OR. fr)

15884/14

CODEC 2328
ENER 476
ENV 928
CLIMA 109
ENT 274
TRANS 555
AGRI 731
POLGEN 169

Διοργανικός φάκελος:
2012/0288 (COD)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» 
Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (πρώτη 
ανάγνωση)
- Έγκριση 
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

1. Στις 18 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη 

πρόταση1, η οποία βασίζεται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 17 Απριλίου 20132. 

Ζητήθηκε επίσης η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεμβρίου 

2013 3.

                                               
1 έγγρ. 15189/12.
2 ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 56.
3 έγγρ. 12900/13.
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4. Κατά την 3321η σύνοδο της 13ης Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες 

και Ενέργεια» κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση για την ως άνω οδηγία.

5. Καλείται η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να προτείνει στο Συμβούλιο:

- να εγκρίνει, με την αντίθετη ψήφο της αντιπροσωπίας του Βελγίου και αποχή της 

αντιπροσωπίας της Πορτογαλίας, ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς 

συνόδου του, τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ως έχει στο έγγραφο 

10710/14 και το σκεπτικό του Συμβουλίου ως έχει στο έγγραφο 10710/14 ADD 1,

- να αποφασίσει να καταχωρίσει στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου τις δηλώσεις που 

περιλαμβάνονται στην προσθήκη του παρόντος σημειώματος.
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Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014
(OR. en)

15884/14
ADD 1 REV 1

CODEC 2328
ENER 476
ENV 928
CLIMA 109
ENT 274
TRANS 555
AGRI 731
POLGEN 169

Διοργανικός φάκελος:
2012/0288 (COD)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» 
Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές (Πρώτη ανάγνωση)
- Έκδοση 
α) της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
= Δηλώσεις

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, σε σχέση με την αρχική της πρόταση, η θέση 
του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση έχει μειώσει σημαντικά το επίπεδο των φιλοδοξιών όσον 
αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων των συμβατικών βιοκαυσίμων στην έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης (ILUC) και δεν περιέχει σημαντικά κίνητρα για τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα 
και άλλες επιλογές χωρίς έμμεση αλλαγή στη χρήση γης για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις μεταφορές. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι 
τροποποιήσεις που επέφερε το Συμβούλιο μειώνουν το επίπεδο των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών 
του συνολικού στόχου για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που ορίζει η οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας1.

                                               
1 2009/28/ΕΚ
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Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή δεν θα 

αντιταχθεί στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τους συννομοθέτες στα 

επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Σκοπός της Επιτροπής είναι να διατηρηθούν τα 

στοιχεία της πρότασης που είναι δυνατόν να συμβάλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και να διατηρηθεί το συνολικό επίπεδο των περιβαλλοντικών 

φιλοδοξιών της χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα 

στοιχεία που αποτελούν μέρος της θέσης σε πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

Επιτροπή θα ενεργήσει με τον τρόπο αυτό με την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση που να αποτυπώνει το 

ευρωπαϊκό συμφέρον για την καταπολέμηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

συμβατικών βιοκαυσίμων. 

Δήλωση της Δανίας και του Λουξεμβούργου

Η Δανία και το Λουξεμβούργο θα υποστηρίζουν την πολιτική συμφωνία επί των σχεδιαζόμενων 

τροποποιήσεων της οδηγίας με στόχο να προληφθούν οι έμμεσες χρήσης της γης όσον αφορά τη 

χρήση των βιοκαυσίμων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τριμερών διαλόγων, η Δανία και το Λουξεμβούργο θα υποστηρίξουν 

βελτιώσεις που αυξάνουν τον αντίκτυπο της οδηγίας, καθώς και ένα πιο δεσμευτικό χαρακτήρα του 

στόχου για τα προηγμένα βιοκαύσιμα και ένα χαρακτήρα που αντιμετωπίζει πιο αποφασιστικά το 

ζήτημα της ILUC.

Η Δανία και το Λουξεμβούργο επιβεβαιώνουν τη θέση τους, κατά την οποία θα πρέπει να 

αποφεύγεται ο πολλαπλός υπολογισμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με το 

συνολικό στόχο, επειδή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας που συμφωνήθηκαν το 2009. Το κίνητρο αυτό για τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να 

εφαρμόζεται μόνον για τον τομεακό στόχο στις μεταφορές.



15884/14 ADD 1 REV 1 ΓΒ/γπ 3
DPG EL

Δήλωση της Αυστρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας

Η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα ήθελαν να εκφράσουν τις 

ανησυχίες τους για τη σταθερά μη ικανοποιητική κατάσταση του status quo όσον αφορά την 

αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης, που προκύπτει από την μη επίτευξη 

ομοφωνίας όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια προσωρινή λύση.

Επιπλέον, ανησυχούμε για το γεγονός ότι το νέο σύστημα αναγνώρισης των εθνικών συστημάτων 

πιστοποίησης σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν θα τεθεί 

σε ισχύ πριν από την συγκομιδή του 2014. Αντιθέτως, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία θα 

μπορούσε να διαταράξει την εσωτερική αγορά, μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ένα ή δύο χρόνια 

επί πλέον.

Επομένως, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κάνουμε 

έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει επειγόντως μία αποδεκτή λύση, που θα 

επιτρέπει την άνετη μετάβαση των πιστοποιητικών από το ένα σύστημα στο άλλο. Η Αυστρία, η 

Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία τηρούν ανοικτή θέση ως προς κάθε επιτυχή 

προσέγγιση.

Δήλωση της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της 

Ισπανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας

Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Ρουμανία και η Σλοβακία εκτιμούν τις προσπάθειες της ελληνικής Προεδρίας για την επίτευξη 

συμβιβαστικής λύσης και παρά τις ανησυχίες σχετικά με ορισμένα στοιχεία της, επιθυμούν να 

επιβεβαιώσουν ότι υποστηρίξουν τη συμβιβαστική δέσμη.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι οι λύσεις που θα υιοθετηθούν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 

επενδύσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμούμε ότι 7 % του μεριδίου της 

ενέργειας από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 

ελαιούχα φυτά αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο-στόχο που διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο 

σταθερότητας.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΒΛ, η ΤΣ, η ΕΣ, η ΓΑ, η ΙΣ, η ΟΥ, η ΠΛ, η ΡΜ και η ΣΚ θα 

υποστηρίξουν περαιτέρω την οδηγία κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας μόνο αν το 

καίριο αυτό ζήτημα υποστεί οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση.



 

EL    EL 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 16.12.2014  
COM(2014) 748 final 

2012/0288 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά με τη 

[…] 
την κοινή θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την έκδοση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 

98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για 
τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 
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2012/0288 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά με τη 

 
την κοινή θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την έκδοση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 

98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για 
τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
  

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

18 Οκτωβρίου 2012 

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε πρώτη ανάγνωση: 

11 Σεπτεμβρίου 2013 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής:  

17 Απριλίου 2013 

 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών Δεν εκδόθηκε 
γνωμοδότηση 

Ημερομηνία πολιτικής συμφωνίας και επίσημης έγκρισης της 
θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (με ειδική πλειοψηφία) 

13 Ιουνίου 2014 (πολιτική 
συμφωνία), η επίσημη 
έκδοση της θέσης 
προβλέπεται στις 9 
Δεκεμβρίου 2014 (επίσημη 
έγκριση) 

 

 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αρχίσει η μετάβαση σε βιοκαύσιμα τα 
οποία αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου όταν στις εκθέσεις 
περί εκπομπών περιλαμβάνονται και εκτιμήσεις των εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (ILUC). Παράλληλα με την προστασία των ήδη 
πραγματοποιημένων επενδύσεων, οι στόχοι της τρέχουσας πρότασης είναι: 
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– να περιοριστεί η συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων (τα οποία ενέχουν τον 
κίνδυνο εκπομπών ILUC) στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

– να βελτιωθούν οι επιδόσεις των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων όσον αφορά 
τα αέρια θερμοκηπίου (μείωση των σχετικών εκπομπών) με αύξηση του 
ελαχίστου ορίου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου σε νέες εγκαταστάσεις, υπό 
την επιφύλαξη της προστασίας των εγκαταστάσεων1 που λειτουργούν ήδη την 1η 
Ιουλίου 2014· 

– να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη διείσδυση στην αγορά προηγμένων (με χαμηλές 
εκπομπές ILUC) βιοκαυσίμων, ώστε τα καύσιμα αυτά να συμβάλουν 
περισσότερο απ’ ό,τι τα συμβατικά βιοκαύσιμα στην επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

– να βελτιωθεί η αναφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου , με την υποχρέωση 
των κρατών μελών και των προμηθευτών καυσίμων να υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις εκτιμώμενες εκπομπές από τα βιοκαύσιμα λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης. 

 

 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου 

 

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, σε σχέση με την αρχική της πρόταση, η 
θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση έχει υποβιβάσει σημαντικά το επίπεδο των 
αξιώσεων για το περιβάλλον και δεν περιέχει σημαντικά κίνητρα για τη μετάβαση σε 
προηγμένα βιοκαύσιμα και άλλες επιλογές με χαμηλές (ή μηδενικές) εκπομπές ILUC για την 
αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές.  Τα στοιχεία του κειμένου του 
Συμβουλίου τα οποία από κοινού επιφέρουν σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο 
περιβαλλοντικών αξιώσεων είναι τα ακόλουθα:  

 

• αύξηση σε 7% του ανώτατου ορίου για τα συμβατικά βιοκαύσιμα2 

• νέοι πολλαπλασιαστές για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές 

• μειωμένα κίνητρα για τη χρησιμοποίηση προηγμένων (με χαμηλές εκπομπές 
ILUC) βιοκαυσίμων 

• χαλάρωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ILUC. 

 

Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συμβούλιο επέφερε 
τροποποιήσεις για τις οποίες η ίδια έχει σοβαρές αντιρρήσεις και οι οποίες υποβιβάζουν το 

                                                 
1 Όπως ορίζεται στο σημείο  3.1.1 της C 160 (2010). 
2 Το όριο για τη συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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επίπεδο των περιβαλλοντικών αξιώσεων του συνολικού στόχου για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, που καθορίστηκε με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Επιπλέον, το κείμενο του Συμβουλίου απαλείφει σειρά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και 
μετατρέπει άλλες σε εκτελεστικές πράξεις, γεγονός που προβληματίζει σοβαρά την Επιτροπή. 

 

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 

 

Το Συμβούλιο εξέτασε ρητώς ορισμένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι 
όμως όλες. Ακολούθως εκτίθενται οι απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατίθεται η θέση του 
Συμβουλίου.  

 

1. Χρήση κατ’ εκτίμηση τιμών ILUC από το 2020 για την προσμέτρηση κατά την 
οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων· απαλοιφή της υποβολής εκθέσεων 
για την ILUC από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τροπολογίες 
αριθ. 60 και 164). Απορρίφθηκαν από την Επιτροπή. 
Τιμές ILUC, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να 
αναφέρονται, τόσο κατά την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και κατά 
την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για 
την προσμέτρηση κατά την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων.  Οι τιμές 
ILUC θα πρέπει να αναφέρονται προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τις 
πραγματικές επιδόσεις μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα που 
προέρχονται από καλλιέργειες εδώδιμων και κτηνοτροφικών φυτών, καθώς και για να 
βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά με την έκταση του προβλήματος. Στο κείμενο του 
Συμβουλίου δεν θεσπίζονται τιμές ILUC για την προσμέτρηση κατά την οδηγία 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και διατηρείται η υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με την ILUC, τόσο στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσο και στην οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, έστω και με 
τροποποιημένη μορφή. 

 

2. Καθορισμός ανωτάτων ορίων/περιορισμός της χρησιμοποίησης συμβατικών 
βιοκαυσίμων με την άρση του χαρακτηρισμού τους ως αειφόρων (τροπολογία 
αριθ. 89). Απορρίφθηκε από την Επιτροπή.  
Η Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί η συμβολή των βιοκαυσίμων που ενέχουν 
κίνδυνο ILUC στην επίτευξη του στόχου του 10% κατά την οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές. Αυτό αποτελεί κίνητρο για τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τα καθεστώτα και τις εντολές στήριξης, χωρίς να περιορίζει τη συνολική 
χρήση των εν λόγω βιοκαυσίμων, με αποτέλεσμα να παρέχεται στα κράτη μέλη 
κάποιος βαθμός ευελιξίας. Στο κείμενο του Συμβουλίου προβλέπεται επίσης ότι θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο η συμβολή στην επίτευξη του στόχου του 10% και 
ότι δεν θα πρέπει να θιγεί ο χαρακτηρισμός ως αειφόρων των «συμπληρωματικών» 
συμβατικών βιοκαυσίμων. 
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3. Καθορισμός ανωτάτων ορίων/περιορισμός της χρησιμοποίησης συμβατικών 
βιοκαυσίμων κατά την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
(τροπολογία αριθ. 184/αναθ.). Έγινε δεκτή από την Επιτροπή. 
Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να εφαρμόζεται το ανώτατο όριο στον στόχο κατά 
την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων. Αν και η Επιτροπή δεν πρότεινε 
ανώτατο όριο για την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, η διάταξη αυτή 
αποτελεί στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου των 
περιβαλλοντικών αξιώσεων του συνολικού κειμένου. Στο κείμενο του Συμβουλίου 
προβλέπεται ότι περιορισμένη θα πρέπει να είναι μόνον η συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου του 10% κατά την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

4. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ανωτάτου ορίου στις ενεργειακές 
καλλιέργειες (τροπολογία αριθ. 181). Έγινε εν μέρει δεκτή από την Επιτροπή.  
Οι ενεργειακές καλλιέργειες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορεί να έχουν επιδράσεις 
ILUC. Συνεπώς, αυτή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί στοιχείο 
που θα μπορούσε να ενισχύσει το κείμενο όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αξιώσεις 
και τον μετριασμό των επιδράσεων ILUC. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την 
αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του ανωτάτου ορίου. Το Συμβούλιο διατηρεί το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής (καλλιέργειες εδώδιμων και κτηνοτροφικών 
φυτών). 

 

5. Εισαγωγή δεσμευτικού επιμέρους στόχου 0,5% το 2016 και 2,5% το 2020 για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα (τροπολογίες αριθ. 181 και 152/αναθ.).  Έγινε εν μέρει 
δεκτή από την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή θα ήταν διατεθειμένη, στο πλαίσιο συνολικού συμβιβασμού, να εξετάσει 
την αρχή της υιοθέτησης δεσμευτικού επιμέρους στόχου, καθώς με αυτόν είναι 
δυνατόν να κλιμακωθεί το επίπεδο των περιβαλλοντικών αξιώσεων. Μολονότι η 
Επιτροπή δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να εκφράσει άποψη σχετικά με ακριβές 
ποσοστό, το 2,5% φαίνεται άκρως φιλόδοξος στόχος, επειδή θα εξαιρούνταν τα 
βιοκαύσιμα με χαμηλό κίνδυνο ILUC (χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και στέατα), 
που είναι σήμερα διαθέσιμα σε εμπορική κλίμακα, και επειδή τα βιοκαύσιμα που 
μπορούν να πληρούν τον επιμέρους στόχο θα προσμετρούνται μία μόνο φορά για την 
επίτευξη των στόχων. Το Συμβούλιο προτείνει μη δεσμευτικό επιμέρους στόχο για 
πολύ χαμηλότερες ποσότητες (τιμή αναφοράς: 0,5 επί τοις εκατό.). 

 

6. Επιμέρους στόχος 7,5% για τη βιοαιθανόλη (τροπολογία αριθ. 152/αναθ.). 
Απορρίφθηκε από την Επιτροπή. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε επιμέρους στόχο 7,5% για την προσθήκη 
αιθανόλης στη βενζίνη.  Η Επιτροπή θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται 
αδικαιολόγητα η ευελιξία των κρατών μελών για την εκπλήρωση του σχετικού με τις 
μεταφορές στόχου ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες.  Επιπλέον, θα χρειαζόταν ο 
εφοδιασμός με μεγαλύτερες ποσότητες αιθανόλης από εκείνες που μπορούν να 
αναμειχθούν σε καύσιμα για συμβατικά οχήματα και, συνεπώς, θα απαιτούνταν η 
χρήση μειγμάτων με «υψηλή περιεκτικότητα αιθανόλης», για τα οποία ενδεχομένως 
τα κράτη μέλη να μην διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή. 
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7. Τροποποιήσεις της συμβολής των διαφόρων βιοκαυσίμων στην επίτευξη του 
επιμέρους στόχου για τις μεταφορές (τροπολογίες αριθ. 185 και 186).  Έγινε εν 
μέρει δεκτή από την Επιτροπή. 
Με την αρχική πρόταση της Επιτροπής επιδιωκόταν να υπάρξουν κίνητρα για 
παραγωγή προηγμένων (με χαμηλές εκπομπές ILUC) βιοκαυσίμων μέσω της αύξησης 
της συμβολής τους στην επίτευξη του επιμέρους στόχου για τις μεταφορές.  Σύμφωνα 
με την πρόταση, τα πλέον προηγμένα βιοκαύσιμα θα προσμετριούνται στο 
τετραπλάσιο, ενώ τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και στέατα στο διπλάσιο.  Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί τροποποίηση εν προκειμένω, με αυστηρό 
περιορισμό του καταλόγου των πρώτων υλών για βιοκαύσιμα που θα προσμετριούνται 
στο τετραπλάσιο και, αντ’ αυτού, προσμέτρηση των περισσότερων πρώτων υλών μία 
μόνο φορά.  Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 
αντιφατικό καθεστώς κινήτρων για προηγμένα βιοκαύσιμα, επειδή το αποτέλεσμα της 
τροποποίησης αυτής θα ήταν διπλάσιο κίνητρο για τα βιοκαύσιμα που ήδη 
παράγονται με τη χρήση απλών τεχνολογιών από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια 
και ζωικά λίπη έναντι των βιοκαυσίμων που παράγονται με τη χρήση πολύ 
δαπανηρότερων νέων τεχνολογιών.  Επιπλέον, οι αλλαγές στους καταλόγους θα 
πρέπει να συνάδουν πλήρως με το συνολικό πεδίο εφαρμογής των οδηγιών, με το 
πεδίο εφαρμογής του ανωτάτου ορίου, με τη θέσπιση/απαλοιφή πολλαπλασιαστών 
προσμέτρησης, καθώς και με τους ορισμούς των πρώτων υλών. 

 

 

3.3. Το Συμβούλιο εισήγαγε μερικές νέες διατάξεις στο κείμενο, ορισμένες από τις οποίες 
η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί, ενώ για άλλες έχει αντιρρήσεις, επειδή αποδυναμώνουν 
σημαντικά την πρόταση.  Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Αύξηση του ανώτατου ορίου σε 7%  
Το ανώτατο όριο του 5 % για τη συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων στην 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής, το οποίο η Επιτροπή έχει υποστηρίξει 
σθεναρά, επειδή υψηλότερο ανώτατο όριο θα μείωνε τον μετριασμό της ILUC. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι, για την επίτευξη συνολικού συμβιβασμού 
Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδέχεται να χρειάζεται κάποια ευελιξία 
προς υψηλότερο ανώτατο όριο.  Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίσης καταστήσει σαφές 
ότι, αν χρειαστεί να δείξει κάποια ευελιξία σχετικά με το ανώτατο όριο, θα 
προσπαθήσει να διατηρήσει στην πρόταση το συνολικό επίπεδο περιβαλλοντικών 
αξιώσεων . Το όριο του 7 % που προτείνει το Συμβούλιο δεν περιορίζει επαρκώς την 
ILUC, ούτε παρέχει αρκετά κίνητρα για επιλογές με χαμηλές εκπομπές ILUC στον 
τομέα των μεταφορών. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την απαλοιφή 
των αιτιολογικών σκέψεων στις οποίες αναφέρει τις απόψεις της για την περίοδο μετά 
το 2020. Η Επιτροπή θα μπορούσε να υποστηρίξει το ανώτατο όριο του 7% εφόσον 
ήταν αυστηρότερα τα ακόλουθα σημεία του κειμένου: (i) αλλαγή του πεδίου 
εφαρμογής του ανωτάτου ορίου σύμφωνα με τις τροπολογίες (αριθ. 181) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήδη αποδέχθηκε η Επιτροπή, ώστε να 
συμπεριληφθούν όλα τα βιοκαύσιμα που παράγονται με την καλλιέργεια γης, και 
επέκταση της εφαρμογής του ανωτάτου ορίου και στην οδηγία σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων (τροπολογία αριθ. 184/αναθ.)· (ii) σαφές πολιτικό μήνυμα 
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μετάβασης σε προηγμένα βιοκαύσιμα (με επαναφορά της αιτιολογικής σκέψης 
σχετικά με την περίοδο μετά το 2020 και προσθήκη υποχρεωτικού επιμέρους στόχου 
0,5% για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, ώστε να καλυφθούν και να προστατευτούν οι ήδη 
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις)· (iii) επαναφορά ορισμένων εξουσιοδοτήσεων ή 
ασφαλείς μεταβατικές ρήτρες γι’ αυτές τις διατάξεις· (iv) απαλοιφή του 
πολλαπλασιαστή για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
σιδηροδρομικό τομέα και (v) απαλοιφή της διπλής προσμέτρησης για την επίτευξη 
του συνολικού στόχου της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 

2. Επέκταση της πολλαπλής προσμέτρησης των προηγμένων βιοκαυσίμων, που 
ισχύει επί του παρόντος μόνο για τον στόχο 10 % του τομέα των μεταφορών, στον 
συνολικό στόχο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
Η Επιτροπή είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την ιδέα της εφαρμογής διπλής 
προσμέτρησης των προηγμένων βιοκαυσίμων στην επίτευξη του γενικού στόχου του 
20% για τις ΑΠΕ και συμπεριέλαβε αυτή τη θέση της στις δηλώσεις της προς 
καταχώρηση στα πρακτικά (βλ. κατωτέρω). Μολονότι η πολλαπλή προσμέτρηση 
αναμένεται να έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην εξάπλωση των ΑΠΕ, όπως 
προαναφέρθηκε, θα μπορούσε να αποτελέσει άκρως προβληματικό πολιτικό 
προηγούμενο καθώς πλησιάζουμε στο 2020. Δεν υπάρχει λόγος να υποβιβαστεί το 
επίπεδο αξιώσεων για έναν από τους βασικούς πρωταρχικούς στόχους της δέσμης 
μέτρων του 2008 για την ενέργεια και το κλίμα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Μαρτίου του τρέχοντος έτους, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την 
επίτευξη των στόχων του 2020. Η δέσμη μέτρων του 2008 προσφέρει αρκετή ευελιξία 
στα κράτη μέλη προκειμένου να αποφύγουν υπερβολικό κόστος συμμόρφωσης. Με 
την εφαρμογή πολλαπλασιαστών σε διάφορες περιπτώσεις χρειάζεται λιγότερη 
«πραγματική» ενέργεια και συρρικνώνεται σημαντικά ο στόχος που έχει τεθεί για τον 
τομέα των μεταφορών. Αντ’ αυτού, εάν χρειάζεται περαιτέρω μείωση του κόστους 
συμμόρφωσης και, παράλληλα, περιορισμός της ILUC στον στόχο για τον τομέα των 
μεταφορών, η Επιτροπή θεωρεί πιο ενδεδειγμένες τις τροπολογίες αριθ. 153 και 154 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις οποίες θα λαμβάνονταν υπόψη οι πρόσθετες 
προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας στις μεταφορές.  

3. Πολλαπλασιαστής προσμέτρησης 5 για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές σε ηλεκτροκίνητα οδικά οχήματα και 2,5 για τις ηλεκτροκίνητες 
αμαξοστοιχίες 

Η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή της πολλαπλασιαστές προσμέτρησης για 
ηλεκτροκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες. Ωστόσο, θα μπορούσε, 
στο πλαίσιο συνολικού συμβιβασμού, να συμφωνήσει στην καθιέρωση 
πολλαπλασιαστή προσμέτρησης 5 για τα οδικά οχήματα. Η Επιτροπή αντιτίθεται στην 
εισαγωγή πολλαπλασιαστή προσμέτρησης για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις αμαξοστοιχίες, επειδή θα υποβιβαζόταν σημαντικά το 
επίπεδο αξιώσεων για τον στόχο του τομέα των μεταφορών και δεν θα παρέχονταν 
πρόσθετο κίνητρο για μεταφορές με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όπως και η Επιτροπή στην πρότασή της, δεν εισάγει νέους ή 
αυξημένους πολλαπλασιαστές. 

4. Υιοθέτηση μη δεσμευτικού επιμέρους στόχου για βιοκαύσιμα παραγόμενα από 
τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ μέρος Α. 
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Όπως προαναφέρθηκε, το κείμενο του Συμβουλίου επιβάλλει την απαίτηση να 
καθορίσουν τα κράτη μέλη για το 2020 μη δεσμευτικό στόχο για τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από ορισμένες πρώτες ύλες, με τιμή αναφοράς 0,5 εκατοστιαίες μονάδες 
για το ενεργειακό περιεχόμενο, δηλαδή πριν από τη διπλή προσμέτρηση.  Ωστόσο, 
παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την εν λόγω τιμή 
αναφοράς, με διάφορες αιτιολογήσεις, και δεν προβλέπεται καμία κύρωση σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στο συνολικό πλαίσιο του κειμένου του Συμβουλίου, με 
τη διάταξη αυτή δεν παρέχεται κίνητρο στον τομέα των μεταφορών για τη μετάβαση 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα, ως επιλογή με μηδενικές εκπομπές ILUC. Η Επιτροπή 
τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του στοιχείου αυτού και, κατ’ αρχήν, επικροτεί την 
αντίστοιχη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αριθ. 181), αλλά έχει ήδη 
επισημάνει ότι ο επιμέρους στόχος που τίθεται στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξος και ενδέχεται να είναι πολύ δαπανηρή 
η επίτευξή του. 

 

5. Προσθήκη πρώτων υλών στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΧ.  
Στην πρόταση της Επιτροπής περιλήφθηκε κατάλογος πρώτων υλών για τις οποίες 
πρέπει να προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα όταν παρέχονται ως βιοκαύσιμο.  Στη θέση 
του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται ορισμένες επιπλέον πρώτες ύλες, για τις οποίες 
θα είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να θεωρούνται «πρώτες ύλες 
προηγμένων (με χαμηλές εκπομπές ILUC) βιοκαυσίμων» και ότι αυτό συνάδει με τα 
λοιπά στοιχεία του τελικού κειμένου (δηλαδή ποιες ουσίες υπόκεινται στο ανώτατο 
όριο).  

 

6. Επιπλέον πρώτες ύλες πέραν του καταλόγου του παραρτήματος ΙΧ. 

Η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία «βιοκαύσιμα 
παραγόμενα από πρώτες ύλες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ και τα οποία 
έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και χρησιμοποιούνται σε 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν από την έκδοση της παρούσας οδηγίας» θα μπορούν 
να προσμετριούνται και για την επίτευξη του επιμέρους στόχου που αναφέρεται στο 
σημείο 4 ανωτέρω.  Η Επιτροπή φρονεί ότι είναι υπερβολικά ευρύ το πεδίο 
εφαρμογής αυτής της διάταξης, η οποία ενέχει κίνδυνο μη συνεκτικής εφαρμογής σε 
ολόκληρη την ΕΕ και υπερβαίνει την προστασία των επενδύσεων που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί, καθώς επιτρέπει αλλαγές μέχρι την έκδοση της οδηγίας ILUC.  
Επιπλέον, η εν λόγω διάταξη φαίνεται να παρέχει στις «αρμόδιες εθνικές αρχές» το 
δικαίωμα τελικής ερμηνείας του αντίστοιχου μέρους της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας– σε αντίθεση με τον νομικό κανόνα που ισχύει γενικά για την 
ερμηνεία των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

7. Αποδυνάμωση των διατάξεων περί υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ILUC.  

Η πρόταση της Επιτροπής περιλάμβανε την απαίτηση να υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
εκθέσεις σχετικά με τις εκτιμώμενες εκπομπές ILUC από τα βιοκαύσιμα που 
προμηθεύονται για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, με τη χρήση εκτιμώμενων 
τιμών κατά το μοντέλο του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για τις Επισιτιστικές 
Πολιτικές (IFPRI).  Με την τροποποίηση της εν λόγω απαίτησης από το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη θα οφείλουν να αναφέρουν μόνον την πρώτη ύλη για τα βιοκαύσιμα 
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και η Επιτροπή να συντάσσει έκθεση σχετικά με την κατανάλωση βιοκαυσίμων στα 
κράτη μέλη προσθέτοντας τιμές ILUC. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα 
παρέχονται αργότερα απ’ ό,τι εάν παρέχονταν από τα κράτη μέλη.  Επιπλέον, στη 
διατύπωση από το Συμβούλιο τονίζεται ο προσωρινός και αβέβαιος χαρακτήρας των 
τιμών ILUC.  Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της επαναφοράς των αρχικών απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων.  Βλ. επίσης τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες 
αριθ. 60 και 164 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

8. Επέκταση των «στατιστικών μεταβιβάσεων» ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ώστε να συμπεριληφθεί ο επιμέρους στόχος του τομέα των μεταφορών  
Το κείμενο του Συμβουλίου εισάγει τη δυνατότητα στατιστικών μεταβιβάσεων προς 
επίτευξη του στόχου για τις μεταφορές, όπως ήδη επιτρεπόταν για τον συνολικό στόχο 
της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία 
αυτή την αλλαγή, καθώς είναι εύκολες οι εμπορικές συναλλαγές καυσίμων κίνησης 
μεταξύ των κρατών μελών, αλλά αναγνωρίζει ότι με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να 
μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης.  
 

9. Αμοιβαία αναγνώριση των εθελοντικών συστημάτων  
Κατά την Επιτροπή, η αμοιβαία αναγνώριση των εθελοντικών συστημάτων που αυτή 
έχει εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας περιττεύει, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 18 παράγραφος 7. Με 
το άρθρο 18 παράγραφος 7 διασφαλίζεται ότι η επαλήθευση μέσω των εν λόγω 
εθελοντικών συστημάτων πρέπει να αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη χωρίς να 
απαιτούνται περαιτέρω αποδείξεις συμμόρφωσης. Η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ 
εθελοντικών συστημάτων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 18 
παράγραφος 6 είναι επίσης επιζήμια για την ιδέα ότι τα εθελοντικά συστήματα 
ενδέχεται να πιστοποιούν περαιτέρω πτυχές αειφορίας πέραν των εναρμονισμένων 
κριτηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4. Η Επιτροπή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για το κείμενο του Συμβουλίου, επειδή εισάγει τη δυνατότητα 
αξιολόγησης και ρητής έγκρισης εθνικού συστήματος από την Επιτροπή. Ωστόσο, η 
νομική συνέπεια θα πρέπει να είναι το ίδιο επίπεδο αναγνώρισης των εθελοντικών 
συστημάτων σύμφωνα με εκείνο που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 6. Βλ. 
επίσης την τροπολογία αριθ. 102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την 
οποία θα καθιερωνόταν αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ όλων των συστημάτων 
επαλήθευσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει την ιδέα της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ 
των εθνικών συστημάτων· δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται τα εθελοντικά συστήματα 
να αναγνωρίζουν τα εθνικά. 

10. Βελτίωση της υποβολής εκθέσεων από τα εθελοντικά συστήματα και σχετικά με 
αυτά  
Σύμφωνα με το κείμενο του Συμβουλίου, τα εθελοντικά συστήματα θα οφείλουν να 
υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις που θα δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή, η οποία 
θα πρέπει να επανεξετάζει τον τρόπο λειτουργίας των εθελοντικών συστημάτων. Για 
την Επιτροπή, το κείμενο αυτό είναι αποδεκτό, αλλά απαιτείται νομική διευκρίνιση ως 
προς το κατά πόσον οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στα υπάρχοντα 
εθελοντικά συστήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογίες αριθ. 58 και 103) 
επιθυμεί να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των εθελοντικών 
συστημάτων και σχετική πρόταση, εάν το κρίνει σκόπιμο. Η Επιτροπή θα μπορούσε 
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να αποδεχθεί κατ’ αρχήν αυτήν την τροποποίηση (χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις 
και διευκρινίσεις). 

11. Προσαύξηση για υποβαθμισμένα εδάφη  
Στο κείμενο του Συμβουλίου διατηρείται για τους υπολογισμούς μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου η προσαύξηση για τα υποβαθμισμένα εδάφη. Η 
Επιτροπή είχε απαλείψει αυτό το στοιχείο από τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, επειδή, αφενός, δεν συνάδει με τη μέθοδο για τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου ούτε και με τις εκθέσεις για την ILUC, και, αφετέρου, φαίνεται 
δύσκολος ο προσδιορισμός των εν λόγω εδαφών. Στο πλαίσιο συνολικά 
ικανοποιητικού συμβιβασμού, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τη διατήρηση του 
στοιχείου αυτού, αλλά θα προτιμούσε διατάξεις για τον ασφαλή φυσικό διαχωρισμό 
των καλλιεργειών σε πολύ μολυσμένα εδάφη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε τη 
απαλοιφή του στοιχείου αυτού από το κείμενο της Επιτροπής.  

12. Συγχώνευση των κατηγοριών χρήσης γης «καλλιεργούμενη έκταση» και 
«πολυετής καλλιέργεια»  
Το κείμενο του Συμβουλίου συγχωνεύει τις κατηγορίες χρήσης γης «καλλιεργούμενη 
έκταση» και «πολυετής καλλιέργεια» για τους σκοπούς του υπολογισμού της μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου.  Αυτό γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο 
πρόβλημα με τη μέθοδο προσμέτρησης των αερίων του θερμοκηπίου όταν 
«καλλιεργήσιμες εκτάσεις» μετατρέπονται σε «πολυετείς καλλιέργειες» και το 
αντίστροφο. Στο πλαίσιο συνολικά ικανοποιητικού συμβιβασμού, η Επιτροπή θα 
μπορούσε να αποδεχθεί τις προτεινόμενες από το Συμβούλιο αλλαγές, εξακολουθεί 
όμως να προβληματίζεται σοβαρά για τις πιθανές νομικές συνέπειες και θεωρεί ότι το 
ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. (Το στοιχείο αυτό δεν 
περιλαμβάνεται στα κείμενα της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).  

13. Ρήτρα επανεξέτασης  
Σύμφωνα με το κείμενο του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα έπρεπε, ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας, να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές ILUC, καθώς και την 
αναγνώριση και πιστοποίηση βιοκαυσίμων με χαμηλές εκπομπές ILUC. Η Επιτροπή 
θα έπρεπε να υποβάλει έκθεση το 2017 σχετικά με τα μέτρα για την ILUC, η οποία να 
αφορά και πάλι την πιστοποίηση βιοκαυσίμων με χαμηλές εκπομπές ILUC, καθώς και 
την πρόληψη της απάτης και τα εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή συνιστά θερμά 
να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα από μία επανεξέταση το 2017. Η Επιτροπή 
διατηρεί επίσης αμφιβολίες ως προς τη χρησιμότητα διατύπωσης νομικού ορισμού για 
τα βιοκαύσιμα χαμηλού κινδύνου ILUC πριν από την εν λόγω επανεξέταση. 
Επιπλέον, το Συμβούλιο προσθέτει κείμενο όσον αφορά τον «προσωρινό» χαρακτήρα 
των εκτιμώμενων τιμών ILUC που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή 
εκθέσεων. Στη ρήτρα επανεξέτασης πρέπει να διευκρινιστεί ποια θα είναι τα επόμενα 
βήματα, δηλαδή κατά πόσον θα πρέπει να διατηρηθούν οι «προσωρινές» τιμές μέχρι 
το 2020 ή να προταθούν «τελικές» τιμές. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι 
τροπολογίες αριθ. 107, 189 και 190 (υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν συνεπείς 
μεταξύ τους) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο 
γνώμονα. 

14. Η έννοια των «βιοκαυσίμων χαμηλού κινδύνου ILUC»  
Όπως προαναφέρθηκε, το κείμενο του Συμβουλίου εισάγει ορισμό της έννοιας 
«βιοκαύσιμα χωρίς κινδύνους ILUC» και, στη ρήτρα επανεξέτασης την απαίτηση να 
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υποβάλει έκθεση η Επιτροπή στην οποία να «ορίζονται επίσης κριτήρια αναγνώρισης 
και πιστοποίησης βιοκαυσίμων και βιορευστών χωρίς κινδύνους έμμεσης αλλαγής 
στη χρήση γης».  Η Επιτροπή θα μπορούσε να αποδεχθεί τη συνέχιση των εργασιών 
στο πεδίο αυτό (υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν ως ενιαίο σύνολο, το 2017), 
αλλά θα πρέπει να υιοθετηθεί προσεκτική προσέγγιση που να διασφαλίζει ότι οι 
πρώτες ύλες που χαρακτηρίζονται «χαμηλού κινδύνου ILUC» να ανταποκρίνονται 
πράγματι σε αυτόν τον χαρακτηρισμό.  Σε αυτή την κατηγορία βιοκαυσίμων δεν έχει 
αναφερθεί ούτε η Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

15. Πρόληψη της απάτης  
Με το κείμενό του το Συμβούλιο ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών συστημάτων και μεταξύ των εθνικών συστημάτων και των εθελοντικών 
συστημάτων, να ενθαρρύνεται από τα κράτη μέλη η ανάπτυξη και χρήση συστημάτων 
παρακολούθησης και εντοπισμού, να υποχρεούνται τα κράτη μέλη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης και, το 2017, να 
αξιολογήσει η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και να υποβάλει 
πρόταση, εάν κρίνει ότι ενδείκνυται. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τις προσθήκες 
που προτείνει το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει επίσης 
ανησυχίες για την απάτη (τροπολογία αριθ. 185). 

 

16. Απαλοιφή εξουσιοδότηση πράξεων 
Στο κείμενο του Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής διατηρούνται μόνον για την προσθήκη προκαθορισμένων τιμών στο 
παράρτημα IV της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και στο 
παράρτημα V της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και για την 
προσθήκη πρώτων υλών στο παράρτημα IX της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Το Συμβούλιο εισάγει στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
και στο άρθρο 25 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ τη ρήτρα «μη 
διατύπωσης γνώμης» για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων.  

α. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι οι οδηγίες πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με 
την επιστημονική πρόοδο και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Προς τούτο θα ήταν 
υπερβολικά επαχθής και αργή η συνήθης νομοθετική διαδικασία και δεν θα 
διασφαλιζόταν επαρκώς η αναγκαία ευελιξία/αποτελεσματικότητα για την 
προσαρμογή αμιγώς τεχνικών πτυχών των οδηγιών που αφορούν την ποιότητα των 
καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να αποτυπώνεται η 
επιστημονική πρόοδος για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των οδηγιών 
αυτών (μείωση των αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών). Οι 
περισσότερες από τις προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στοχεύουν στην 
αντικατάσταση πράξεων που είχαν εκδοθεί με την προηγουμένως ισχύουσα 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία προβλέπεται στις οδηγίες 
(«λισαβονοποίηση»). Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προσέγγιση, που προτάθηκε 
πρόσφατα από την Προεδρία, να ανακληθεί η ανάθεση στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση /εκτελεστικών πράξεων και να περιλαμβάνονται όλες 
οι διατάξεις στις νομοθετικές πράξεις ενέχει τον κίνδυνο να πάψει η διάκριση μεταξύ 
μη ουσιωδών και ουσιωδών στοιχείων των οδηγιών σε περίπτωση 
τροποποίησης/προσαρμογής. Η τεχνική προσαρμογή προφανώς υπάγεται στην 
πρώτη κατηγορία. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή θα εξετάσει τα συμβιβαστικά 
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κείμενα, για τη διατήρηση της συνοχής με την προσέγγιση για την ανάθεση 
εξουσιών σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης, η οποία είναι ότι 
αλληλοαποκλείεται η εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ για το ίδιο θέμα. 
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με την οποία υποστηρίζει πλήρως την άποψη της Επιτροπής και 
συνεχίζει να αναζητεί συμβιβαστικές λύσεις που επιτρέπουν τη χρήση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.  

β. Η Επιτροπή αντιτίθεται έντονα σε οποιαδήποτε άρση των ανατεθειμένων 
αρμοδιοτήτων που θίγει τις εν εξελίξει διαδικασίες δυνάμει της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ή διαδικασίες που έχουν αρχίσει το αργότερο [ημερομηνία που θα 
καθοριστεί από την Επιτροπή] για τη συμπλήρωση και των δύο εν λόγω οδηγιών.  
Εναλλακτικά, θα χρειαστεί να ενσωματωθεί μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή 
διαδικασιών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

γ. Επιπλέον, το Συμβούλιο εισάγει ρήτρα «μη διατύπωσης γνώμης» για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υφίστανται ειδικοί λόγοι για τη 
συμπερίληψη ρήτρας «μη διατύπωσης γνώμης» και ζητεί αιτιολογική σκέψη για την 
προσθήκη αυτής της ρήτρας. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας της διαδικασίας, δεν 
γίνει δεκτή τέτοια αιτιολογική σκέψη, η Επιτροπή θα καταθέσει την τυποποιημένη 
δήλωση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η Επιτροπή, μολονότι θεωρεί ότι η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο σε 
πρώτη ανάγνωση δεν ανταποκρίνεται σε ορισμένους βασικούς στόχους της αρχικής πρότασής 
της, αντιλαμβάνεται ότι ο μόνος τρόπος να συνεχιστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία είναι 
να μην αντιταχθεί. Σκοπός της Επιτροπής είναι να διατηρηθούν, αφενός, τα στοιχεία της 
πρότασης που είναι ικανά να συμβάλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της ILUC και, 
αφετέρου, το συνολικό επίπεδο των περιβαλλοντικών αξιώσεων της χρήσης βιοκαυσίμων 
στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα στοιχεία που αποτελούν μέρος της 
θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Επιτροπή συνέταξε την ακόλουθη δήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του 
Συμβουλίου: 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση επί της 
πρότασης για έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 

[Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση 
της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και 
για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές] 

(έγγραφο COM(2012) 595 final 2012/0288 COD): 
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Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, σε σχέση με την αρχική της πρόταση, η 
θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση έχει μειώσει σημαντικά το επίπεδο των 
φιλοδοξιών όσον αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων των συμβατικών βιοκαυσίμων στην 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (ILUC) και δεν περιέχει σημαντικά κίνητρα για τη μετάβαση 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα και άλλες επιλογές χωρίς έμμεση αλλαγή στη χρήση γης για την 
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει τη 
λύπη της για το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που επέφερε το Συμβούλιο μειώνουν το επίπεδο 
των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών του συνολικού στόχου για τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας που ορίζει η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας3.  

Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή δεν 
θα αντιταχθεί στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τους συννομοθέτες 
στα επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Σκοπός της Επιτροπής είναι να 
διατηρηθούν τα στοιχεία της πρότασης που είναι δυνατόν να συμβάλουν στον μετριασμό των 
επιπτώσεων στην έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και να διατηρηθεί το συνολικό επίπεδο των 
περιβαλλοντικών αξιώσεων της χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων από τα στοιχεία που αποτελούν μέρος της θέσης σε πρώτη ανάγνωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα ενεργήσει με τον τρόπο αυτό με την ελπίδα ότι 
θα βρεθεί λύση που να αποτυπώνει το ευρωπαϊκό συμφέρον για την καταπολέμηση των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συμβατικών βιοκαυσίμων.  

                                                 
3 2009/28/ΕΚ 
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