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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Διατάξεις της πρότασης οδηγίας στον τομέα των μεταφορών

Στις 23 Ιανουαρίου 2008 η Επιτροπή υπέβαλε σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα της 
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος μέρος των οποίων αποτελεί και η ανά χείρας 
πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στην 
πρόταση αυτή η Επιτροπή προτείνει πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης ενεργειών που 
παράγονται από ανανεώσιμες πηγές εστιάζοντας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών. 

Όσον αφορά τις μεταφορές η οδηγία ορίζει επί μέρους στόχους χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και πιο συγκεκριμένα τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά των οποίων η 
συμμετοχή πρέπει να φθάσει το 10% το 2020. Τούτο θα επιτρέψει να εξασφαλισθεί η 
ομοιομορφία των τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν στα καύσιμα και η διαθεσιμότητά 
τους, να διασφαλισθεί ο εφοδιασμός τόσο με την εσωτερική παραγωγή όσο και με τις 
εξαγωγές, να μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να τονωθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή 
βιοκαυσίμων, παραγωγή αρκετά πενιχρή ακόμη λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους τους.  

Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας εισάγει σύστημα που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την 
περιβαλλοντική αειφορία τους με σειρά κριτηρίων (άρθρο 15) που καθορίζουν κατά πόσο θα 
λαμβάνονται υπόψη τα βιοκαύσιμα στους ποσοτικούς στόχους της οδηγίας και προσδιορίζουν 
την επιλεξιμότητα για χρηματοδοτική υποστήριξη:
- μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 35%·
- αποκλεισμός μιας παραγωγής από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις μεγάλης 
αξίας (δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή διαταραχή λόγω δραστηριοτήτων του ανθρώπου, 
περιοχές των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη ή λειμώνες υψηλής 
βιοποικιλότητας)·
- αποκλεισμός της μετατροπής εκτάσεων με μεγάλο αποθεματικό άνθρακα, όπως οι 
υγροβιότοποι ή οι δασικές εκτάσεις, σε περιοχές παραγωγής βιοκαυσίμων. 

Το άρθρο 16 εισάγει σύστημα επαλήθευσης της τήρησης αυτών των κριτηρίων για τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται στην Ένωση και για εκείνα που εισάγονται. 

Το άρθρο 17 καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για τον κλάδο παραγωγής των βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τις τιμές και μεθόδους 
που καθορίζονται στο παράρτημα VII οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα αρνητικά και θετικά 
αποτελέσματα της μετατροπής των γαιών, όπως η ελευθέρωση χωρίς αποζημίωση στην 
ατμόσφαιρα μέρους του άνθρακα που περιέχεται στο έδαφος. 

Το άρθρο 18 απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν επαρκώς τους πολίτες σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων  στις μεταφορές (επισήμανση στα σημεία πώλησης των 
αναμεμιγμένων με παράγωγα πετρελαιοειδών βιοκαυσίμων που υπερβαίνουν την οριακή τιμή 
του 10% κατ' όγκο). Το ντίζελ που περιέχει τουλάχιστον 7% του όγκου του βιοντίζελ πρέπει 
να πωλείται σε όλα τα πρατήρια καυσίμων που έχουν τουλάχιστον δύο αντλίες έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 για το  ντίζελ που περιέχει τουλάχιστον 
10%.
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II. Η θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προσπάθησε να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση 
των βιοκαυσίμων στις μεταφορές και με την περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία τους, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σημερινή κατάσταση, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα, με 
την άνοδο της τιμής των πρώτων υλών για την οποία κατηγορούνται ως εν μέρει υπεύθυνα τα 
βιοκαύσιμα, όσο και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με τις πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν 
ορισμένα κράτη μέλη να αναστείλουν την παραγωγή βιοκαυσίμων. Για τους λόγους αυτούς ο 
στόχος του 10% τίθεται όλο και  πιο συχνά εν αμφιβόλω. 

Τα βιοκαύσιμα πρέπει να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αλλά 
πρέπει να τηρούν και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις στον γεωργικό τομέα 
και τις οικονομικές απαιτήσεις που αφορούν ειδικά τις μεταφορές. Επιπλέον, η χρήση των 
καυσίμων πρέπει να αφορά στο μέλλον το σύνολο των μεταφορικών μέσων, 
περιλαμβανομένων των θαλασσίων και εναερίων μεταφορών, και να μην περιορίζεται μόνον 
στις οδικές μεταφορές. 
Η συντάκτρια γνωμοδότησης με το να επικεντρώνει την προσοχή της στα σχετικά με τα 
βιοκαύσιμα άρθρα εκφράζει τη βούλησή της να εξετάσει κατά προτεραιότητα ορισμένα 
σημεία: 

 Ο στόχος τα βιοκαύσιμα να αποτελούν το 10% των απαραίτητων για τις μεταφορές 
καυσίμων μέχρι το 2020 δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη μαζική χρήση 
βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς τα οποία όμως δημιουργούν σημαντικά περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά προβλήματα. Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς 
εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες τεχνικές και οικονομικές αβεβαιότητες για τη 
χρήση τους πριν από το 2020. Προτείνει επομένως η συντάκτρια να ακολουθηθεί μια 
ευέλικτη και προοδευτική προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου του 10%.

 Όσον αφορά τα κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας η συντάκτρια 
επιθυμεί αυτά να είναι συμβατά με εκείνα τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
συζητήσεων επί του παρόντος στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας 
98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, σε συνέχεια της έκθεσης που 
εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση εντός της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Προς το συμφέρον μιας 
καλύτερης νομοθεσίας είναι μάλλον απαραίτητο να υπάρχουν όμοια κριτήρια στις δύο 
προτάσεις που θα παρέχουν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά εχέγγυα. 

 Στην πρόταση πρέπει να περιληφθούν και άλλες πηγές ενέργειας εκτός από τα 
βιοκαύσιμα. 

 Στον τομέα της επιτροπολογίας η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει να αφορά 
τα κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ειδικότερα, η αύξηση της χρήσης των 
βιοκαυσίμων στις μεταφορές είναι ένα από 
τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία με τα 
οποία η Κοινότητα μπορεί να μειώσει την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές 
πετρελαίου - όπου είναι εντονότερο το 
πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού -
και να επηρεάσει την αγορά καυσίμων για 
τις μεταφορές.

(2) Ειδικότερα, η αύξηση της χρήσης 
ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, ιδίως 
τα βιοκαύσιμα αλλά και το υδρογόνο που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, όπως παραδείγματος χάριν η 
κυψέλη καυσίμου, είναι ένα από τα πλέον 
αποτελεσματικά εργαλεία με τα οποία η 
Κοινότητα μπορεί να μειώσει την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές 
πετρελαίου - όπου είναι εντονότερο το 
πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού -
και να επηρεάσει την αγορά καυσίμων για 
τις μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα δεν είναι η μόνη τεχνολογία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 
του 10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η χρήση και άλλων τεχνολογιών όπως η τεχνολογία υδρογόνου.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Προκειμένου να μειωθεί η έκλυση 
αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιορισθεί η 
εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
ενεργειακές εισαγωγές, πρέπει η αύξηση 
της χρήσης ανανεώσιμων μορφών 
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ενέργειας να βρίσκεται σε στενή 
συνάρτηση με την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Η αισθητή αύξηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας έχει ως προϋπόθεση ότι η συνολική 
ενεργειακή κατανάλωση θα περιορισθεί σημαντικά (ακριβώς με μέτρα για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και όχι μόνο τα 
βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα 
μιας μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι 
σημαντικό τα κριτήρια αειφορίας των 
βιοκαυσίμων να εναρμονιστούν μεταξύ
της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει επιπλέον να 
επανεξετάσει το 2010 εάν πρέπει να 
συμπεριληφθούν και άλλες εφαρμογές 
βιομάζας.

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και όχι μόνο τα 
βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και μεριμνώντας για μια 
καλύτερη κοινοτική ρύθμιση, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
αντιφάσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ως αποτέλεσμα μιας μη συνεκτικής 
προσέγγισης, είναι σημαντικό τα κριτήρια 
αειφορίας των βιοκαυσίμων της παρούσας 
οδηγίας και τα κριτήρια της οδηγίας 
98/70/ΕΚ να είναι πανομοιότυπα. Η 
Επιτροπή πρέπει επιπλέον να επανεξετάσει 
το 2010 εάν πρέπει να συμπεριληφθούν και 
άλλες εφαρμογές βιομάζας.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος που προτείνονται από την Επιτροπή πρέπει να είναι 
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πανομοιότυπα με εκείνα της οδηγίας 98/70/ΕΚ για την ποιότητα των καυσίμων για τα οποία η 
πρώτη ανάγνωση είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο από ό,τι για την παρούσα πρόταση. Είναι 
απαραίτητο να αποφευχθεί κάθε είδους αντίφαση μεταξύ των διατάξεων των δύο οδηγιών που 
αφορούν τον ίδιο τομέα αλλά με διαφορετική λογική.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
ενεργειών που προέρχονται από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών, χρειάζεται να διασφαλιστεί, 
όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, η διάθεση, 
στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ με 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιολογικό 
πετρέλαιο από την προβλεπόμενη στο 
πρότυπο EN590/2004.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα δεν είναι η μόνη τεχνολογία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 
του 10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η χρήση και άλλων τεχνολογιών όπως η τεχνολογία υδρογόνου.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48β) Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην αλυσίδα παραγωγής και 
υλικοτεχνικής στήριξης των βιοκαυσίμων 
ιδίως όσον αφορά τις διαθέσιμες 
υποδομές, στη μεταφορά τους και τη 
διανομή τους σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, η αλυσίδα 
υλικοτεχνικής στήριξης που επιτρέπει την 
προσφορά βιοκαυσίμων αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση 
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του στόχου της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Συνεπώς βασική 
προτεραιότητα αποτελεί η μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπει. Η 
δημιουργία υποδομών παραγωγής, 
υλικοτεχνικής στήριξης και διανομής 
βιοκαυσίμων πρέπει επομένως να 
ενθαρρυνθεί μέσω ιδίως έργων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 
διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η χρήση βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες 
επένδυσης, παραδείγματος χάριν μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, στις υποδομές 
παραγωγής, διανομής και υλικοτεχνικής στήριξης, για να μην καθυστερήσει η υλοποίηση του 
στόχου λόγω έλλειψης υποδομών. Επιπλέον οι μεταφορές βιοκαυσίμων μεταξύ των τόπων 
παραγωγής και διανομής που διαρκούν πολύ, θα είναι πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και υπάρχει κίνδυνος να περιορίσουν το καθαρό όφελος ως προς τη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στον
τομέα των μεταφορών λαμβάνονται 
υπόψη εναλλακτικές ενέργειες όπως τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά, το 
υδρογόνο που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες όπως 
παραδείγματος χάριν η κυψέλη καυσίμου 
ή ακόμη η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα δεν είναι η μόνη τεχνολογία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 
του 10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η χρήση και άλλων τεχνολογιών όπως η τεχνολογία υδρογόνου.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - παύλα 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα των μεταφορών τα εθνικά 
σχέδια δράσης πρέπει ειδικότερα, πέρα 
από τα μέτρα που αναφέρθηκαν στο 
προηγούμενο εδάφιο, να περιέχουν ειδικά 
μέτρα υπέρ της αλυσίδας παραγωγής και 
εφοδιαστικής των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, μεταξύ των οποίων είναι τα 
βιοκαύσιμα, τα αέρια καύσιμα (όπως το 
βιομεθάνιο), το υδρογόνο και η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές. Τα μέτρα αυτά, που είναι επιλέξιμα 
για τις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο των 
διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, πρέπει 
να διευκολύνουν, μέσω των επενδύσεων 
σε υποδομές, την παραγωγή, τη μεταφορά 
και τη διανομή απευθείας στον 
καταναλωτή, ανανεώσιμης ενέργειας στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει 
επίσης να μελετηθεί η υποχρέωση 
παροχής κινήτρων από τα κράτη μέλη για 
την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια 
ευρέως διαδεδομένη βιώσιμη 
κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Η χρήση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να συνοδεύεται από 
επενδυτικές προσπάθειες, για παράδειγμα μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, στις 
υποδομές παραγωγής, διανομής και εφοδιαστικής, έτσι ώστε η επίτευξη του στόχου να μην 
καθυστερήσει λόγω της έλλειψης υποδομών.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση στο δίκτυο 

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται στο σύστημα υποστήριξης που προσφέρεται για τη χρήση βιοαερίου για την 
παραγωγή θερμότητας και ενέργειας να αντιστοιχιστούν δημοσιονομικώς ουδέτερα συστήματα 
στήριξης για την παραγωγή βιομεθανίου ποιότητας κατάλληλης για έγχυση σε αγωγούς και 
χρήση σε οχήματα.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εισαχθούν στο άρθρο 15 απαιτήσεις σχετικά με κοινωνικά κριτήρια, όπως 
στην έκθεση που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων ώστε τα κριτήρια να είναι όμοια και 
στις δύο οδηγίες. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί κάθε είδους αντίφαση μεταξύ των διατάξεων 
των δύο οδηγιών που αφορούν τον ίδιο τομέα αλλά με διαφορετική λογική.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
περιβαλλοντικής αειφορίας για τα 

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
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βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά βιορευστά

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις περιοχές 
παραγωγής, ιδίως στις τρίτες χώρες. Η επαλήθευση των κριτηρίων από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή πρέπει λοιπόν να αφορά και τις κοινωνικές πτυχές, και όχι μόνον τις 
περιβαλλοντικές, της παραγωγής βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 (3)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 
αξιόπιστες πληροφορίες και να θέτουν στη 
διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 
αιτήματος του τελευταίου, τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση 
των πληροφοριών. Τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να 
εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 
ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 
υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 
να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 
ελέγχου. Κατά τον εν λόγω έλεγχο 
επαληθεύονται η ακρίβεια, η αξιοπιστία 
και η ικανότητα αντίστασης σε απάτες των 
συστημάτων που χρησιμοποιούν οι 
οικονομικοί φορείς, και αξιολογούνται η 
συχνότητα και η μεθοδολογία των 
δειγματοληψιών και η ορθότητα των 
δεδομένων.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την 
περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία 
των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
και να θέτουν στη διάθεση του κράτους 
μέλους, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, 
τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διαμόρφωση των πληροφοριών. Τα κράτη 
μέλη υποχρεώνουν τους οικονομικούς 
φορείς να εξασφαλίζουν κατάλληλου 
επιπέδου ανεξάρτητο έλεγχο των 
πληροφοριών που υποβάλλουν, και να 
παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη 
διενέργεια τέτοιου ελέγχου. Κατά τον εν 
λόγω έλεγχο επαληθεύονται η ακρίβεια, η 
αξιοπιστία και η ικανότητα αντίστασης σε 
απάτες των συστημάτων που 
χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς, και 
αξιολογούνται η συχνότητα και η 
μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 
ορθότητα των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα στις περιοχές παραγωγής, ιδίως στις τρίτες χώρες. Η επαλήθευση των κριτηρίων 
από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή πρέπει λοιπόν να αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών πτυχών της παραγωγής βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει 
της παραγράφου 4 εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2.  Η διάρκεια 
ισχύος των αποφάσεων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα 5 έτη.

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 
3. Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων 
αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει μέσω της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης των διμερών και πολυμερών συμφωνιών με τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν 
αναλόγως για βενζίνη αυτοκινήτων που 
περιέχει βιοαιθανόλη.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των βιοκαυσίμων είναι απολύτως απαραίτητη η 
γενικευμένη διαθεσιμότητα βενζίνης που να περιέχει βιοκαύσιμο σε όλα τα πρατήρια καυσίμων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, τον 
αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής 

α) το σχετικό περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό όφελος και κόστος των 
διαφόρων βιοκαυσίμων, τον αντίκτυπο της 
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εισαγωγών στις σχετικές εισαγωγές, τις 
συνέπειες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

κοινοτικής πολιτικής εισαγωγών στις 
σχετικές εισαγωγές, τις συνέπειες για την 
ασφάλεια εφοδιασμού και τους τρόπους 
επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της 
εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή στις εκθέσεις της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την τήρηση των προαναφερθέντων κοινωνικών κριτηρίων και όχι μόνον των 
περιβαλλοντικών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Προτείνει, εάν χρειάζεται και αφού λάβει 
υπόψη τις πληροφορίες που εμφαίνονται 
στα προαναφερθέντα στοιχεία α) έως δ), 
διορθωτικά μέτρα για το μερίδιο ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
στον τομέα των μεταφορών και για τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
των βιοκαυσίμων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορίζεται η φύση των διορθωτικών μέτρων τόσο για το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που πρέπει να επιτευχθεί στον τομέα των μεταφορών, το οποίο ενδέχεται να 
ποικίλει ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς και με την πρόοδο της επιστήμης, όσο και για τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – δεύτερη γραμμή – πρώτη στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιοαιθανόλη (αιθανόλη που παράγεται από 
βιομάζα)

Βιοαιθανόλη (αιθανόλη που παράγεται από 
βιομάζα ή/και από το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα αποβλήτων και χρησιμοποιείται 
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ως βιοκαύσιμο)

Αιτιολόγηση

Η βιοαιθανόλη πρέπει να προσδιορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας σύμφωνα με τον ορισμό 
της οδηγίας 2003/30/ΕΚ σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων 
ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές προσθέτοντας την αναφορά στη χρήση των 
αποβλήτων στην παραγωγή καυσίμων.
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