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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή της όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και τη 
στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα· τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν 
οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες αυξημένης χρήσης της βιομάζας σε ενεργειακές 
εφαρμογές, ώστε να καταπολεμηθούν οι κλιματικές μεταβολές και οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τους 
πεπερασμένους πόρους πετρελαίου, να προωθηθεί ο βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 
ενεργειακός εφοδιασμός, καθώς και η ασφάλεια του εφοδιασμού, η τεχνολογία και η 
οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό της ΕΕ·

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η παραγωγή και η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομάζας και των 
βιοκαυσίμων θα αποτελέσει θετικό κίνητρο για την ανταγωνιστικότητα και την αγορά 
εργασίας στην Ευρώπη·

3. τονίζει ότι η προώθηση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων συμβάλλει στην ενίσχυση των 
αγροτικών περιοχών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες 
εκμεταλλεύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, η χρήση βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας θα διανοίξει νέες προοπτικές παράλληλα με την παραγωγή 
τροφίμων·

4. φρονεί ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί δίνοντας προτεραιότητα στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την επίδειξη εκείνων των εφαρμογών βιομάζας που αποδεδειγμένα
επιτυγχάνουν τις σημαντικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες επιδόσεις όσον αφορά 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας, 
καθώς και μέσω της δημιουργίας μιας αποκλειστικής αγοράς με τη βοήθεια 
ενημερωτικών εκστρατειών ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα· ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη και την προώθηση λύσεων οι οποίες να είναι επωφελείς 
για όλους, όπου η παραγωγή βιομάζας μπορεί να συνδυαστεί με την αποκατάσταση 
οικοτόπων, τη γεωργία χαμηλών εισροών και τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 
γαιών·

5. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η χρήση βιομάζας σε στατικές εφαρμογές όπως οι 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης, μπορεί να συμβάλει άριστα 
στην επίτευξη των δηλωμένων στόχων της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησης από τις 
ορυκτές πηγές ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

6. τονίζει ότι η τυχόν ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών δεν θα πρέπει να θέσει σε 
κίνδυνο τις δυνατότητες τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των τρίτων χωρών να επιτύχουν 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες, όπως η αναχαίτιση της απώλειας βιοποικιλότητας, η 
προστασία των δασών, η πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους και η επίτευξη καλής 
οικολογικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων τους·

7. ανησυχεί για το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η ζήτηση για φθηνότερα βασικά 
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προϊόντα τα οποία διατίθενται επί του παρόντος στη διεθνή αγορά, πράγμα που μπορεί να 
οδηγήσει σε νέες, σημαντικές αυξήσεις της αποψίλωσης των τροπικών δασών και σε 
άλλες καταστροφές πλούσιων σε βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων· ζητεί επομένως να
θεσπιστεί η υποχρεωτική περιβαλλοντική πιστοποίηση για βιώσιμη καλλιέργεια και 
παραγωγή εγχώριας καθώς και εισαγόμενης βιοενέργειας·

8. τονίζει ότι η παραγωγή βιοενέργειας θα πρέπει πάντοτε να υπακούει στην ορθή γεωργική 
πρακτική και δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εγχώρια παραγωγή τροφίμων στο εσωτερικό 
της ΕΕ και σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι τα κίνητρα θα πρέπει να περιορίζονται σε όσες 
εφαρμογές βιομάζας παρέχουν τη μεγαλύτερη απόδοση και τα σημαντικότερα 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη·

9. ζητεί από την Επιτροπή, πριν καθορίσει προϋποθέσεις παραγωγής για τα εισαγόμενα 
βιοκαύσιμα, να εξετάσει κατά πόσον οι προϋποθέσεις συνάδουν με τους κανόνες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

10. επισημαίνει ότι η χρήση δασικής βιομάζας δεν πρέπει να οδηγήσει σε αυξημένη πίεση 
στα φυσικά δάση και πρέπει πάντοτε να προωθείται με τρόπους οι οποίοι να είναι 
συμβατοί με την ενίσχυση της οικολογικής ποιότητας των δασών· τονίζει ότι η 
βιωσιμότητα της δασοκομίας δεν μπορεί να περιοριστεί στην υλοτομία με μικρότερους 
ρυθμούς από αυτούς της φυσικής ανανέωσης, χωρίς παράλληλα να λαμβάνεται υπόψη η 
βιοποικιλότητα· φρονεί ότι η παραγωγή βιομάζας δεν πρέπει να οδηγήσει στην επέκταση 
των τεχνητών δασικών φυτειών εις βάρος οικοτόπων υψηλής φυσικής αξίας όπως οι υγροί 
λειμώνες, οι βάλτοι, οι ημιφυσικές στέπες και οι μεσογειακοί ρεικότοποι·

11. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην επιλογή και 
προώθηση εκείνων των βιοσυστατικών που διασφαλίζουν το αποδοτικότερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα και τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση· φρονεί ότι επείγει η 
εκπόνηση μελέτης από την Επιτροπή σχετικά με τον ενεργειακό κύκλο ζωής τους, από τη
σπορά έως την κατανάλωση, καθώς επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα στον 
τομέα της βιο-διύλισης, των βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς και στη βελτιστοποίηση των 
καλλιεργειών χωρίς να περιοριστεί η συνεχιζόμενη ύπαρξη και περαιτέρω ανάπτυξη των 
βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς·

12. τονίζει την ανάγκη για μέγιστη χρήση βιοενεργειακών προϊόντων, για την παραγωγή τόσο 
θερμικής όσο και ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης, που θα
ωφελήσει το περιβάλλον·

13. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με όλα τα αναμενόμενα κόστη 
και τα οφέλη της ενθάρρυνσης της παραγωγής βιομάζας εντός και εκτός της ΕΕ·

14. φρονεί ότι, λόγω των αντιφατικών απαιτήσεων για βιομάζα από απόβλητα, είναι 
σημαντικό η βιοενέργεια να μην χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την προώθηση της 
αποτέφρωσης των αποβλήτων εις βάρος άλλων επιλογών που εξοικονομούν περισσότερο 
τους πόρους, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ή η λιπασματοποίηση·

15. φρονεί ότι τα βιοκαύσιμα δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν τις προδιαγραφές απόδοσης 
των καυσίμων στα οχήματα· αναμένει από την αυτοκινητοβιομηχανία να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει έως το 2008/9 τον στόχο των 140 g CO2/χλμ· καλεί 
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την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτελείται και να λάβει περαιτέρω μέτρα 
για να επιτύχει έως το 2010 τον κοινοτικό στόχο των 120g/χλμ·

16.τονίζει ότι μια αποτελεσματική και επιτυχής ενεργειακή πολιτική που περιλαμβάνει το 
άνοιγμα των εθνικών ενεργειακών αγορών είναι εφικτή μόνο μέσω του συντονισμού σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή της για το μήνυμα της 
Επιτροπής σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση· τονίζει την ανάγκη ευελιξίας για τα 
κράτη μέλη ώστε να χαράξουν τη δική τους πολιτική μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο· 
απευθύνει στα κράτη μέλη έκκληση για να ενθαρρύνουν την εκπόνηση εθνικών σχεδίων 
δράσης για τη βιομάζα τα οποία να αντικατοπτρίζουν όλο το φάσμα των επιλογών 
μετατροπής της βιομάζας σε ενέργεια την ανέγερση λεβητοστασίων βιομάζας και να 
δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις που σχετίζονται με την ενέργεια στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής· αναγνωρίζει τη σημασία των δημοσίων 
προμηθειών και των φορολογικών απαλλαγών για την προώθηση της βιομάζας και των 
βιοκαυσίμων·

17. καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν και να συγκρίνουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά 
την προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιομάζας και βιοκαυσίμων μέσω της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού·

18. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τις απαραίτητες νομοθετικές και κανονιστικές 
ρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος κοινοτικός στόχος του 25% 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020 και να αρθούν τυχόν αδικαιολόγητοι φραγμοί 
στην αγορά βιομάζας και βιοκαυσίμων, χωρίς να τεθούν εν αμφιβόλω οι προβληματικές
σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και τη βιωσιμότητα στους οποίους βασίστηκαν οι 
ρυθμίσεις αυτές·

19. πιστεύει ότι το πρόγραμμα Ευφυούς Ενέργειας για την Ευρώπη θα συμβάλει στη στήριξη 
τοπικών σχεδίων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθή χρήση των 
φυσικών πόρων·
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating. 
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production. 
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose. 

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy. 

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory. 
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These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries. 
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States. 
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land. 
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.
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Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now.
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