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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ύστερα από τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Μαρτίου 2006 και 2007 υπέρ της θέσης σε εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής και της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος μέσω από μια 
πολιτική προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Επιτροπή πρότεινε  Χάρτη 
Πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αποτελεί τη βάση για το νομοθετικό 
κείμενο που είναι η παρούσα πρόταση οδηγίας.

Περιεχόμενο της παρούσας πρότασης οδηγίας
Έως σήμερα είχαν εκπονηθεί μεμονωμένες οδηγίες σχετικά με τον ηλεκτρισμό που παράγεται 
από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας (ΑΠΕ)  και με τα αγροκαύσιμα, αλλά καμία νομοθεσία δεν 
κάλυπτε ακόμα την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ).
Η παρούσα πρόταση οδηγίας καθορίζει τις αρχές που διασφαλίζουν ότι το μερίδιο των ΑΠΕ 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ θα ανέρχεται το 2020 σε 20% και προσδιορίζει 
τους γενικούς εθνικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, αναθέτοντάς του όμως να 
προσδιορίσει το ίδιο τη συμβολή των τριών σημαντικότερων  τομέων: της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην επίτευξη, του εθνικού στόχου. 
Εντούτοις, προτείνει ένα υποχρεωτικό ελάχιστο μερίδιο του 10% των ΑΠΕ (ουσιαστικά 
αγροκαυσίμων) στις μεταφορές.
Δύο μηχανισμοί ευελιξίας  επιτρέπουν την εξισορρόπηση των προσπαθειών των κρατών 
μελών σε συνάρτηση με το "φυσικό" τους δυναμικό:
- το εμπόριο των εγγυήσεων προελεύσεως εντός της ΕΕ
- η εισαγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τρίτες χώρες

Η θέση της συντάκτριας
Η συντάκτρια  εκφράζει κατ' αρχάς τη λύπη της για το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση 
οδηγίας δεν  θίγει ειδικότερα το ζήτημα του κλάδου ξυλείας - ενέργειας και τα κριτήριά του 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα.
Είναι της άποψης ότι εάν η ΕΕ επιθυμεί να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση και να 
βελτιώσει τον εφοδιασμό της σε φυτικές πρωτεΐνες, θα πρέπει να  επιτύχει μια ισορροπία 
μεταξύ εσωτερικής παραγωγής και εισαγωγών.  Εν τούτοις, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην αποκεντρωμένη και τοπική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην 
ανάπτυξη σύντομων οικονομικών κυκλωμάτων, που συμβάλλουν σε ευνοϊκότερες 
ενεργειακές, περιβαλλοντικές και εδαφικές ισορροπίες και στη δημιουργία απασχόλησης σε 
αγροτικές περιοχές.
Η ΕΕ οφείλει εξάλλου να  εφαρμόζει κριτήρια βιωσιμότητας αντίστοιχα προς τις εσωτερικές 
και εισαγόμενες παραγωγές.
Η συντάκτρια είναι της άποψης ότι στη σημερινή κατάσταση αύξησης των τιμών και 
επισιτιστικής κρίσης, καλό είναι να αποφευχθούν οι συγκρούσεις χρήσεων μεταξύ γεωργικής 
παραγωγής  για σκοπούς διατροφής αφενός και γεωργικής παραγωγής για ενεργειακούς 
σκοπούς αφετέρου Προτείνει σχετικώς να καταργηθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του 
στόχου του 10% και ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού 
κυρίως χάρη στην χρησιμοποίηση ανανεώσιμων μη βρώσιμων οργανικών υλικών και καλεί 
την Επιτροπή να προωθεί μάλλον την έρευνα  και την ανάπτυξη αγροκαυσίμων της δεύτερης 
γενεάς. Όσον αφορά τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται  στην παραγωγή αγροκαυσίμων, 
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πρέπει να παραπέμπουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.
Τέλος, η συντάκτρια επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι εφόσον ο κυριότερος δεσμευτικός στόχος 
που πρέπει να επιτευχθεί είναι το 20 %, σε ποσοστό της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μια σταθεροποίηση και, εν συνεχεία, μια μείωση της 
κατανάλωσης ορυκτών ενεργειακών πόρων με την προοπτική του 2020, ούτως ώστε να 
τεθούν υπό έλεγχο τόσο ο αριθμητής (η προσφορά ανανεώσιμης ενέργειας) όσο και ο 
παρονομαστής (κατανάλωση τελικής ενέργειας για όλες τις χρήσεις).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα της δέσμης μέτρων που 
απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και για τη 
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του 
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος και προς τις περαιτέρω 
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στην προώθηση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές. 

(1) Ο έλεγχος και η μείωση της
ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας 
καθώς και η αυξημένη χρήση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές αποτελούν 
σημαντικές συνιστώσες της δέσμης 
μέτρων που απαιτήθηκαν για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για 
τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του 
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος και προς τις περαιτέρω 
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στην προώθηση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.
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Τροπολογία 2

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) Δεδομένου ότι ο τομέας των 
μεταφορών είναι ο οικονομικός κλάδος 
στον οποίο οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου αυξάνονται με τον ταχύτερο 
ρυθμό και όπου το πρόβλημα της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης είναι 
οξύτερο, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η 
ποιότητα των καυσίμων για τις μεταφορές, 
να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα από τα καύσιμα, να 
αναπτυχθούν τα καύσιμα που παράγονται 
από ανανεώσιμα και μη ορυκτά οργανικά 
υλικά και να προωθηθούν τα πιο αειφόρα
βιώσιμα μεταφορικά μέσα που 
εξοικονομούν ενέργεια, όπως τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς και η συνδυασμένη 
οδική-σιδηροδρομική μεταφορά.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα ανανεώσιμα στερεά καύσιμα 
όπως η ξυλεία-ενέργεια συνιστούν την 
πρώτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην 
Ένωση. Εν τούτοις, έως σήμερα, δεν 
υφίσταται ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 
δίκτυα θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν τη βιομάζα. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να καθοριστούν 
κριτήρια βιωσιμότητας για τη 
χρησιμοποίηση της δασικής βιομάζας ως 
προς τη συνδυασμένη παραγωγή 
ενέργειας υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
των καυστήρων και τη βιώσιμη 
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διαχείριση των δασικών πόρων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η χρήση γεωργικών αποβλήτων, 
όπως η στερεά και η υγρή κοπριά, και 
άλλων αποβλήτων ζωικής ή οργανικής 
προέλευσης για την παραγωγή βιοαερίου 
προσφέρει, λαμβανομένων υπόψη των 
σημαντικών δυνατοτήτων εξοικονόμησης 
εις ό, το αφορά τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ουσιαστικά περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα τόσο για την παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρισμού όσο και για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων. Χάρη στον 
αποκεντρωμένο χαρακτήρα τους και στην 
περιφερειακή επενδυτική δομή, οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου 
μπορούν να συμβάλουν κατά τρόπο 
καθοριστικό στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγροτικών ζωνών και να προφέρουν νέες 
εισοδηματικές δυνατότητες στους 
αγρότες.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η προώθηση της έρευνας στην 
Ένωση με στόχο την ανάπτυξη
αποδοτικών και βιώσιμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα πρέπει περισσότερο 
απ' ό, τι στο παρελθόν να ασχολείται με 
την ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης και 
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τρίτης γενεάς καθώς και άλλων 
βιοκαυσίμων που προσφέρουν σημαντικές 
δυνατότητες εξοικονόμησης εις ό, τι 
αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η αύξηση των τιμών των τροφίμων 
οφείλεται στο συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων όπως η άνευ προηγουμένου 
ανάπτυξη της κερδοσκοπίας στα 
χρηματιστήρια των προθεσμιακών 
γεωργικών αγορών, η αύξηση της 
ζήτησης από τις αναδυόμενες χώρες, η 
ανάπτυξη των αγροκαυσίμων, αλλά και 
απώλειες εσοδειών εξαιτίας ακραίων 
δυσμενών κλιματικών καταστάσεων. 
Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι 
εξαιρετικά ανησυχητική, η Ένωση έχει 
την ευθύνη να αποφύγει κάθε 
ανταγωνισμό μεταξύ της παραγωγής για 
σκοπούς διατροφής και της παραγωγής 
για ενεργειακούς σκοπούς, προκειμένου 
να δώσει προτεραιότητα στην 
επισιτιστική ασφάλεια. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Υπό τα δεδομένα αυτά, η πρόταση 
της Επιτροπής για την κατάργηση, στο 
πλαίσιο του "ελέγχου υγείας" της κοινής 
αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), της 
επιδότησης των ενεργειακών 
καλλιεργειών ύψους 45 ευρώ ανά εκτάριο, 
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είναι. Τα ποσά που εξοικονομούνται κατ' 
αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την έρευνα και 
ανάπτυξη των αγροκαυσίμων δεύτερης 
γενεάς.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια 
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την 
επίτευξη των στόχων τους, και να 
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το 
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς 
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν 
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις 
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι 
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι 
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια 
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την 
επίτευξη των στόχων τους, και να 
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το 
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς 
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν 
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις 
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι 
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι 
βιομάζας. Οι νέοι πόροι βιομάζας πρέπει, 
εν τούτοις, να πληρούν τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα που επιβάλλονται στην  Ένωση.

Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγές βιομάζας και βιοκαυσίμων από χώρες που δεν ανταποκρίνονται στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
απαγορευθούν. Οι εισαγωγές αυτές δεν δικαιολογούνται και η βάση για μια αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να είναι το κοινοτικό δυναμικό.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η βιομάζα λειτουργεί σαν απόθεμα 
άνθρακα καθότι τα φυτά, κατά την 
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ανάπτυξή τους, παγιδεύουν διοξείδιο του 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα 
(χλωροφυλλική φωτοσύνθεση) και το 
συγκρατούν έως ότου καούν ή επιτύχουν 
προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης. Η 
χρησιμοποίηση ξύλου ως υλικού για 
οικοδόμηση ή έργα διαμόρφωσης 
επιτρέπει την παράταση αυτής της 
παγίδευσης του άνθρακα καθ'όλη τη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος, 
δημιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, 
εφόσον βέβαια τα δάση αποτελούν το 
αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης, 
πραγματική δεξαμενή άνθρακα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η 
εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας όσο  και για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Μια ουσιαστική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προϋποθέτει αισθητή μείωση της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (ειδικότερα με τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στην 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης).

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας εκτός της Κοινότητας, μπορεί να 

(18) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας εκτός της Κοινότητας, μπορεί να 
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συνυπολογίζεται στους στόχους των 
κρατών μελών. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθεί η καθαρή αύξηση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της 
εκτροπής των υφιστάμενων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της πλήρους ή 
μερικής αντικατάστασής τους από 
συμβατικές πηγές ενέργειας, επιτρέπεται η 
προσμέτρηση μόνο της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ξεκινούν 
τη λειτουργία τους μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές 
μπορούν να ιχνηλατηθούν και να 
μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο, κρίνεται 
σκόπιμο να πραγματοποιούνται εντός του 
πλαισίου του συστήματος εγγυήσεων 
προέλευσης. Προβλέπεται η σύναψη
συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με 
την οργάνωση της εν λόγω εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

συνυπολογίζεται στους στόχους των 
κρατών μελών. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθεί η καθαρή αύξηση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της 
εκτροπής των υφιστάμενων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της πλήρους ή 
μερικής αντικατάστασής τους από 
συμβατικές πηγές ενέργειας, επιτρέπεται η 
προσμέτρηση μόνο της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ξεκινούν 
τη λειτουργία τους μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές 
μπορούν να ιχνηλατηθούν και να 
μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο, κρίνεται 
σκόπιμο να πραγματοποιούνται εντός του 
πλαισίου του συστήματος εγγυήσεων 
προέλευσης. Δεν θα πρέπει να 
προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών παρά 
μόνο με τρίτες χώρες που πληρούν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στο 
έδαφος της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγές βιομάζας και βιοκαυσίμων από τρίτες χώρες δεν είναι οικονομά αποδοτικές και 
έχουν αρνητικές οικολογικές συνέπειες, ιδιαίτερα δε επειδή ένα μέρος των εν λόγω τρίτων 
χωρών παράγει αυτές τις πρώτες ύλες με μεθόδους που δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
βιωσιμότητας. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Για να αντιδράσει  στις 
αυξανόμενες τιμές των τροφίμων, η 
Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα για να 
βελτιωθεί η προσφορά γεωργικών 
προϊόντων και να διασφαλιστεί η 
επισιτιστική ασφάλεια, προωθώντας πιο 
συγκεκριμένα τα κριτήρια βιωσιμότητας 
για τα βιοκαύσιμα και την ανάπτυξη των 
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βιοκαυσίμων της δεύτερης και τρίτης 
γενεάς στην Ένωση και ανά τον κόσμο 
και υποστηρίζοντας την έρευνα στον 
γεωργικό τομέα καθώς και την απόκτηση 
σχετικών γνώσεων.

Αιτιολόγηση

Στις 20 Μαΐου η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει πολικά μέτρα που 
ενδέχεται να περιορίζουν τις συνέπειες της αύξησης των τιμών των τροφίμων ανά τον κόσμο.  
Οι πτυχές αυτές αποτελούν συνιστώσες μιας στρατηγικής που περιλαμβάνει τρία σημεία.

Τροπολογία 13

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 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 
καθορίσει, πριν από τη θέση σε εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, τα κριτήρια 
βιωσιμότητας για τις άλλες εφαρμογές 
βιομάζας και να αξιολογήσει τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων 
ειδικότερα με τις βιομηχανικές χρήσεις 
του ξύλου.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία 
δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω 
κατηγορία. 

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία 
δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές των 
πρωτογενών δασών πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην εν λόγω κατηγορία.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Οι εκτάσεις με μεγάλα αποθέματα 
άνθρακα στο έδαφος ή στη βλάστηση δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την 
ανάπτυξη άλλων έργων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η 
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κατασκευή ανεμογεννητριών και των 
απαραίτητων για αυτές δρόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόχειρων 
δρόμων και άλλων υποδομών.  Η 
συνέπεια αυτών των εξελίξεων για τους 
τυρφώνες θα είναι η αναπόφευκτη 
αποξήρανση μεγάλων τυρφωδών 
εκτάσεων και η απελευθέρωση στην 
ατμόσφαιρα των αποθεμάτων άνθρακα, η 
οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία διοξειδίου του άνθρακα.

Αιτιολόγηση

Οι τυρφώνες είναι αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα.   Η κατασκευή αιολικών πάρκων, 
"πρόχειρων δρόμων" και άλλων υποδομών οδηγεί στη διαταραχή της λειτουργίας της φυσικής 
αποστράγγισης και στην αποξήρανση του τυρφώνα, έχοντας ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, και κατά συνέπεια την 
πρόκληση περισσότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από εκείνες που αναμένεται να 
εξοικονομηθούν με τα αιολικά πάρκα.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε θα πρέπει να 
συνεπάγεται την ενθάρρυνση της 
καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. 
Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των 
οποίων η αξία για την ανθρωπότητα 
αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή 
κείμενα, πρέπει να διαφυλαχθούν. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους 
λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε θα πρέπει να 
συνεπάγεται την ενθάρρυνση της 
καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. 
Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των 
οποίων η αξία για την ανθρωπότητα 
αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή 
κείμενα, πρέπει να διαφυλαχθούν. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα και τη μείωση 
της επισιτιστικής ασφάλειας στα κράτη 
μέλη και στις τρίτες χώρες εξαγωγείς.. 
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διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 
(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) ή 
το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν 
λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα 
κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. 
Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και γεωγραφική 
εμβέλεια για να ορίσει αυτούς τους 
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων ή να εισαχθούν 
στην Ένωση, μόνον εφόσον υπάρξει 
εγγύηση ότι δεν προέρχονται από εδάφη με 
βιοποικιλότητα και δεν βλάπτουν την 
επισιτιστική ασφάλεια στις χώρες 
παραγωγούς. Σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 
(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) ή 
το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν 
λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα 
κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. 
Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και γεωγραφική 
εμβέλεια για να ορίσει αυτούς τους 
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 
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συμμορφώνονται προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας. Η εφαρμογή παρόμοιων 
κριτηρίων στις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες είναι διοικητικά και τεχνικά 
ανέφικτη. (41)

συμμορφώνονται προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας. Τα συστήματα των 
πιστοποιητικών πρέπει να προβλέπουν 
ελάχιστες προδιαγραφές για μια βιώσιμη 
από οικολογική άποψη παραγωγή των 
καυσίμων αυτών και να εφαρμόζονται 
επίσης στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Προκειμένου να αυξηθεί κατά 
τρόπο βιώσιμο η παραγωγή βιοκαυσίμων 
στην Ένωση, πρέπει να τεθεί όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα τέρμα στην 
υποχρεωτική παύση καλλιέργειας, και 
μάλιστα με την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/20031. Η 
κατάργηση αυτή πρέπει να συνοδευθεί 
από μέτρα για τη διασφάλιση της
βιοποικιλότητας.
-----------------
1 ΕΕ L 270, 21.10.2003, σελ. 56. Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 (ΕΕ L 148, 6.6.2008, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2007 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 
για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, πρέπει να τεθεί 
τέρμα στην υποχρεωτική παύση καλλιέργειας. 
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι απαιτήσεις σχετικά με ένα 
καθεστώς αειφορίας για τις ενεργειακές 
χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών,
πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή 
έως το 2010, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση 
των πόρων βιομάζας με γνώμονα την 
αειφορία. 

(47) Οι απαιτήσεις σχετικά με μια μελέτη 
των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και 
την επισιτιστική ασφάλεια από τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, πρέπει 
να αναλυθούν από την Επιτροπή πριν από 
τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
να πραγματοποιείται η διαχείριση των 
πόρων βιομάζας με γνώμονα την αειφορία.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Η γεωργία και η δασοκομία στην 
Ένωση έχουν συμβάλει σημαντικά στο 
μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής 
του κλίματος, όπως προκύπτει από τη 
μείωση των οφειλομένων στη γεωργία 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
10% μεταξύ 1990 και 2004 στην ΕΕ-15, 
και κατά 14% στην ΕΕ-25, αναμένεται δε 
ότι, έως το 2010, οι εκπομπές από τη 
γεωργία στην ΕΕ  θα είναι κατά 16% 
κάτω από τα επίπεδα του 1990. Εν 
τούτοις, όλες οι προσπάθειες είναι 
ευπρόσδεκτες ενόψει της προώθησης 
νέων αποτελεσματικών μεθόδων 
παραγωγής και της περαιτέρω μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων και ερευνών 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47β) Στην ανακοίνωσή της της 26ης 
Νοεμβρίου 1997, με τίτλο "Ενέργεια για 
το μέλλον· ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -
Λευκή βίβλος για κοινοτική στρατηγική 
και σχέδιο δράσης"(COM(1997)0599), η 
Επιτροπή παρατηρεί ότι, για να 
επιτευχθεί ο στόχος της αυξημένης 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ο όγκος 
της ενέργειας που παράγεται από βιομάζα 
θα έπρεπε τουλάχιστον να διπλασιαστεί.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47γ) Στο ψήφισμά του της 12ης 
Μαρτίου 2008, σχετικά με τη βιώσιμη 
γεωργία και το βιοαέριο:  ανάγκη 
αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας 
(2007/2107(INI)1), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή στις 
σημαντικές δυνατότητες για μεγάλη 
αύξηση της παραγωγής βιοαερίου, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της 
κτηνοτροφικής παραγωγής (κοπριά), της 
ιλύος, των αποβλήτων και των φυτών που 
είναι ακατάλληλα για την παραγωγή 
τροφίμων και ζωοτροφών ως κατεξοχήν 
υλών για την παραγωγή βιοαερίου. Για να 
υλοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, 
χρειάζεται μια συνεκτική πολιτική στον 
τομέα του βιοαερίου στην Ένωση, 
γεγονός το οποίο προϋποθέτει το 
συντονισμό των συναφών ευρωπαϊκών 
πολιτικών, όπως η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, η Κοινή 
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Γεωργική Πολιτική και η πολιτική για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου και την 
περιφερειακή ανάπτυξη.  Χρειάζεται η 
λήψη μέτρων για την κατασκευή και την 
προώθηση εγκαταστάσεων βιοαερίου 
βάσει εθνικής ή περιφερειακής 
αξιολόγησης των επιπτώσεων, τα οποία 
να  προωθούν εκείνες τις εγκαταστάσεις 
που, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό 
επίπεδο, είναι οι πλέον ευνοϊκές για το 
περιβάλλον και ταυτόχρονα βιώσιμες από 
οικονομική άποψη. Εάν οι διατάξεις στον 
τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και 
της ανάπτυξης της υπαίθρου δεν 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση 
παρομοίων μέτρων, τότε θα πρέπει να 
τροποποιηθούν. Τα κράτη μέλη πρέπει να  
προβούν σε εθνικό και περιφερειακό 
προγραμματισμό προκειμένου να 
περιορίσουν νομικής και διοικητικής 
φύσεως εμπόδια. Σε περιοχές όπου είναι 
εφικτή η πώληση θερμότητας από 
βιοαέριο σε τοπικούς φορείς παροχής 
θέρμανσης δεν πρέπει να προτιμώνται το 
φυσικό αέριο ή άλλα ορυκτά καύσιμα. 
Στατιστικές και ετήσιες εκθέσεις σχετικά 
με την παραγωγή βιοαερίου γεωργικής 
προέλευσης χρειάζονται προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η παρακολούθηση της 
υλοποίησης των στόχων.
__________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την ημερομηνία 
αυτή, P6_TA-PROV(2008)0095.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρμόνιση των 
κριτηρίων αειφορίας των αγροκαυσίμων 
και λοιπών βιορευστών καθώς και της 
ενέργειας θέρμανσης και ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να προβλέψει κριτήρια βιωσιμότητας οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής φύσεως. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Article 2  στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων· 

β) «βιομάζα": το κλάσμα προϊόντων, 
αποβλήτων και καταλοίπων γεωργικής 
προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των 
φυτικών και των ζωικών ουσιών), της 
δασοκομίας και των συναφών 
βιομηχανιών, καθώς και το κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων είτε είναι 
βιοαποικοδομήσιμα είτε όχι·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να διευκρινίζει τον προσδιορισμό της βιομάζας κατά τρόπο ώστε να 
αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ βιοαποικοδομησιμότητας αφενός, εφόσον μη ανανεώσιμα 
προϊόντα μπορούν να είναι βιοαποικοδομήσιμα, και της ανανεώσιμης προέλευσης του 
προϊόντος αφετέρου.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·

(στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα· 
ως βιοκαύσιμα νοούνται ιδίως οι 
ακόλουθες ουσίες:
ι) η"βιοαιθανόλη": αιθανόλη της υπο-
θέσης 2207 10 00 της συνδυασμένης 
ονοματολογίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη 
δασμολογική και στατιστική 
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο1 

με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
τουλάχιστον 99% κατ’ όγκο, που 
παράγεται από βιομάζα και / ή 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, 
οι ιδιότητες του οποίου αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ 15376 και η οποία 
προορίζεται για χρήση ως βιοκαύσιμο·
ιι) "βιοντίζελ": μεθυλεστέρας ο οποίος 
παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, 
ποιότητας ντίζελ, για χρήση ως 
βιοκαύσιμο· 
ιιι) "βιοαέριο": καύσιμο αέριο που 
παράγεται από βιομάζα ή/και από το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, 
το οποίο μπορεί να καθαριστεί και να 
αναβαθμιστεί σε ποιότητα φυσικού 
αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιμο, ή 
ξυλαέριο
ιv) "βιομεθανόλη": μεθανόλη η οποία 
παράγεται από βιομάζα, για χρήση ως 
βιοκαύσιμο·
v) "βιοδιμεθυλαιθέρας": μεθανόλη η 
οποία παράγεται από βιομάζα, για χρήση 
ως βιοκαύσιμο·
vι) "βιο-ΕΤΒΕ ": 
αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας, ο οποίος 
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παράγεται κατά βάση από βιοαιθανόλη. 
Το κατ’ όγκον ποσοστό βιοκαυσίμου στον 
βιο-ΕΤΒΕ ανέρχεται σε 47%·
vιι) "βιο-ΜΤΒΕ ": 
μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας, καύσιμο το 
οποίο παράγεται κατά βάση από 
βιοαιθανόλη. Το κατ’ όγκον ποσοστό 
βιοκαυσίμου στον βιο-ΕΤΒΕ ανέρχεται σε 
36 %·
vιιι) "συνθετικά βιοκαύσιμα": συνθετικοί 
υδρογονάνθρακες ή μείγματα συνθετικών 
υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί 
από βιομάζα·
ιx) "βιοϋδρογόνο": υδρογόνο το οποίο 
παράγεται από βιομάζα ή/και από 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων 
και προορίζεται  για χρήση ως 
βιοκαύσιμο·
x) "καθαρά φυτικά έλαια":  έλαια από 
ελαιούχα φυτά, παραγόμενα με συμπίεση, 
έκθλιψη ή ανάλογες μεθόδους, φυσικά ή 
εξευγενισμένα αλλά μη χημικώς 
τροποποιημένα, όταν είναι συμβατά με 
τον τύπο του οικείου κινητήρα και τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
εκπομπές.
__________
1 ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σελ.1. Κανονισμός που
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 360/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 111 
της 23.4.2008, σ. 9).

Αιτιολόγηση

Υιοθετούνται οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/30 προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια και η σαφήνεια του δικαίου.  Ο ορισμός της βιοαιθανόλης πρέπει να αναπροσαρμοστεί 
στην ισχύουσα ονοματολογία
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020 να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον 
συνολικό στόχο του όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά το εν λόγω έτος, όπως αυτό 
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του μέρους A του παραρτήματος I. 

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020 να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον 
συνολικό στόχο του όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά το εν λόγω έτος, όπως αυτό 
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του μέρους A του παραρτήματος I, 
ταυτόχρονα δε κάθε κράτος μέλος είναι 
υποχρεωμένο να καταβάλλει προσπάθειες 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει το μερίδιο που 
παρατίθεται στην ενδεικτική πορεία του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι. 

2. Σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 
15 και 18, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ισούται ή υπερβαίνει 
το μερίδιο που παρατίθεται στην 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να διευκρινίζει ότι ο στόχος του 10% ως μεριδίου των βιοκαυσίμων 
υποτάσσεται στο σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 15 και 
στην χρήση των βιοκαυσίμων της δεύτερης γενεάς όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.4.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Η παρούσα διάταξη τίθεται κατ' αρχάς  
σε εφαρμογή βάσει του κοινοτικού 
δυναμικού. 

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης. 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης. 

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17

Τα εθνικά σχέδια δράσης προτείνουν κατ'
αρχάς μια αξιολόγηση της 
διαθεσιμότητας των εθνικών πόρων 
βιομάζας και ορίζουν εν συνεχεία τους 
στόχους για τα μερίδια της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές και 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης και ψύξης το 2020.  
Περιγράφουν τα κατάλληλα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν 
λόγω στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση νέων πόρων 
βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, και τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 12 
έως 17.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στα εθνικά σχέδια δράσης 
αναφέρονται επίσης τα μερίδια των 
αναγκαίων πρώτων υλών για την 
παραγωγή ενέργειας και τα μερίδια 
ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές, αποκλειστικά με 
πόρους διαθέσιμους σε εθνικό ή 
κοινοτικό επίπεδο. Οι πόροι αυτοί 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 80% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας που 
παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές 
κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν στα εθνικά σχέδια δράσης τους πώς και 
με ποια μέσα προτίθενται να επιδιώξουν το στόχο χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους και πρώτες 
ύλες εθνικής και / ή κοινοτικής προέλευσης ξεχωρίζοντάς τις από εκείνες που έχουν εισαχθεί 
από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τουλάχιστον 80% των πρώτων υλών 
ή των φυσικών πόρων που χρειάζονται 
για τη λειτουργία του σταθμού 
προέρχονται από το εθνικό ή το κοινοτικό 
έδαφος·

Αιτιολόγηση
Πρέπει να διευκρινιστεί η δέσμευση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν κατά 
προτίμηση τους ιδίους πόρους ή πρώτες ύλες και να μεριμνούν, υπό το πνεύμα αυτό, ούτως 
ώστε η τήρηση της δέσμευσης αυτής να γνωστοποιείται στην Επιτροπή και να λαμβάνεται 
υπόψη από την τελευταία.
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
ανωτέρας βίας αδυνατεί να τηρήσει το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020, το οποίο παρατίθεται στην τρίτη 
στήλη του πίνακα του παραρτήματος Ι, 
ενημερώνει την Επιτροπή το συντομότερο 
δυνατόν. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
σχετικά με το κατά πόσο στοιχειοθετείται 
η ανωτέρα βία, περίπτωση κατά την οποία 
αποφασίζει την προσαρμογή που θα γίνει 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
για το έτος 2020. 

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
ανωτέρας βίας ή σημαντικής σύγκρουσης 
χρήσεων που αποσταθεροποιεί την 
παραγωγή τροφίμων και τις βιομηχανικές 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
παραδοσιακά το ξύλο, αδυνατεί να 
τηρήσει το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020, το οποίο 
παρατίθεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του παραρτήματος Ι, ενημερώνει την 
Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
κατά πόσο στοιχειοθετείται η ανωτέρα βία 
ή η σημαντική σύγκρουση χρήσεων, 
περίπτωση κατά την οποία αποφασίζει την 
προσαρμογή που θα γίνει στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές του κράτους μέλους για το έτος 
2020. 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, εξαιρουμένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη με 
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
τα οποία χρησιμοποιούν νερό που έχει 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, εξαιρουμένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη με 
δίκτυα θέρμανσης από βιομάζα χωρίς 
συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας και  με 
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προηγουμένως αντληθεί στον άνω 
ταμιευτήρα, προσαρμοσμένη σύμφωνα με 
το άρθρο 10. 

συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
τα οποία χρησιμοποιούν νερό που έχει 
προηγουμένως αντληθεί στον άνω 
ταμιευτήρα, προσαρμοσμένη σύμφωνα με 
το άρθρο 10.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν εξαίρεση βάσει των 
υφιστάμενων συστημάτων παροχής 
βοήθειας στις εγκαταστάσεις ισχύος 
κατώτερης των 5 MWth όσον αφορά  την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
από βιομάζα.

Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η οριακή τιμή που προτείνεται από 
την Επιτροπή για την ισχύ των εγκαταστάσεων να αποκλείσει την παραγωγή ενέργειας από 
βιομάζα γεωργικής και δασικής προέλευσης.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση της πρώτης 
και δεύτερης υποπαραγράφου, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
χαμηλότερα όρια ισχύος σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου η 
τοπική παραγωγή ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές είναι σημαντική για 
την προώθηση βιώσιμης οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ανάπτυξης 
της περιοχής. 

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η σύνθεση και η προέλευση των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, 
εφόσον προέρχονται από τρίτες χώρες 
εκτός Κοινότητας, σύμφωνα  με το άρθρο 
4· 

Αιτιολόγηση
Στο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης πρέπει να προβλέπεται η προέλευση των ενδιάμεσων 
προϊόντων και/ ή των πρώτων υλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη εκπονούν αξιολόγηση 
του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου της 
μεταβίβασης και, συνεπώς, της 
μεταφοράς μεταξύ των κρατών μελών 
της ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μέσες 
και μεγάλες αποστάσεις. Στο μέτρο του 
δυνατού ευνοούν την αποκεντρωμένη και 
τοπική παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ανάπτυξη 
σύντομων οικονομικών κυκλωμάτων που 
συμβάλλουν σε ευνοϊκότερη ενεργειακή, 
περιβαλλοντική και εδαφική ισορροπία 
και στη δημιουργία απασχόλησης στις 
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αγροτικές περιοχές

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη, στο μέτρο που τα 
σχετικά εθνικά προγράμματα κατάρτισης 
δεν περιλαμβάνουν ακόμη την πρόβλεψη 
αυτή,   αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του υψηλού επιπέδου κατάρτισης των τεχνιτών στα περισσότερα κράτη μέλη, η 
προτεινόμενη πιστοποίηση είναι υπερβολική.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
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μέτρα για την ανάπτυξη δικτυακής 
υποδομής που να επιτρέπει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων 
μεταξύ κρατών μελών.

μέτρα για την ανάπτυξη δικτυακών 
υποδομών που να επιτρέπουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων 
μεταξύ κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για το φυσικό αέριο έως το 2020, η 
πρόταση οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση του βιοαερίου στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου κατά το παράδειγμα των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
Κατά την κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 
ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης.

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας των 
δικτύων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του φυσικού αερίου που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη 
εξάλλου προβλέπουν ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσικό αέριο που 
παράγονται από ανανεώσιμες πηγές έχει 
προτεραιότητα πρόσβασης στα δίκτυα
ηλεκτροδότησης. Κατά την κατανομή των 
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 
ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης και τροφοδοσίας σε 
φυσικό αέριο.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για το φυσικό αέριο έως το 2020, η 
πρόταση οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση του βιοαερίου στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου κατά το παράδειγμα των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 
τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 
το δίκτυο και των ενισχύσεων του 
δικτύου, οι οποίες απαιτούνται για την 
ένταξη νέων παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 
τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 
τα δίκτυα και των ενισχύσεων των 
δικτύων, οι οποίες απαιτούνται για την 
ένταξη νέων παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα.

Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη όλες οι δαπάνες και τα 
πλεονεκτήματα της σύνδεσης αυτών των 
παραγωγών με το δίκτυο καθώς και οι 
ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες 
λειτουργούν οι παραγωγοί οι 
εγκατεστημένοι σε απόκεντρες περιφέρειες 
και σε περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 
πυκνότητας. Οι κανόνες μπορούν να 
προβλέπουν διαφορετικούς τύπους 
σύνδεσης.

Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη όλες οι δαπάνες και τα 
πλεονεκτήματα της σύνδεσης αυτών των 
παραγωγών με τα δίκτυα καθώς και οι 
ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες 
λειτουργούν οι παραγωγοί οι 
εγκατεστημένοι σε απόκεντρες περιφέρειες 
και σε περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 
πυκνότητας. Οι κανόνες μπορούν να 
προβλέπουν διαφορετικούς τύπους 
σύνδεσης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για το φυσικό αέριο έως το 2020, η 
πρόταση οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση του βιοαερίου στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου κατά το παράδειγμα των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας  ή φυσικού αερίου από 
ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι επιθυμούν να 
συνδεθούν με το δίκτυο, να προκηρύσσουν 
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 
σχετικά με τις εργασίες σύνδεσης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για το φυσικό αέριο έως το 2020, η 
πρόταση οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση του βιοαερίου στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου κατά το παράδειγμα των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
καταλογισμός των δαπανών μεταφοράς και 
διανομής να μην δημιουργεί διακρίσεις εις 
βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 
ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως νησιωτικές 
περιοχές, και σε περιφέρειες χαμηλής 

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
καταλογισμός των δαπανών μεταφοράς και 
διανομής να μην δημιουργεί διακρίσεις εις 
βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας ή του 
φυσικού αερίου  που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές, και ιδίως της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού 
αερίου από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγονται σε απόκεντρες περιφέρειες, 
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πληθυσμιακής πυκνότητας. όπως νησιωτικές περιοχές, και σε 
περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 
πυκνότητας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για το φυσικό αέριο έως το 2020, η 
πρόταση οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση του βιοαερίου στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου κατά το παράδειγμα των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας από εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να αντανακλούν τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίζουν λόγω της 
σύνδεσης της εγκατάστασης με το δίκτυο.

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου από 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
αντανακλούν τα οφέλη που μπορούν να 
αποκομίζουν λόγω της σύνδεσης της 
εγκατάστασης με το δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για το φυσικό αέριο έως το 2020, η 
πρόταση οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση του βιοαερίου στο 
δίκτυο του φυσικού αερίου κατά το παράδειγμα των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 

Κριτήρια  βιωσιμότητας για τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά και για 



AD\730264EL.doc 33/55 PE406.027v02-00

EL

την ενέργεια για  θέρμανση και ψύξη που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ) 
κατωτέρω μόνον εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5: 

1. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά,
καθώς και η ενέργεια για θέρμανση και 
ψύξη που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που απαριθμούνται στα 
σημεία α), β) και γ) κατωτέρω μόνον 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5: 

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως προς 
τους εθνικούς στόχους·

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως προς 
τους εθνικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού 
του καταμερισμού των μεριδίων της 
εθνικής ή ενδοκοινοτικής παραγωγής και 
των εισαγόμενων ποσοτήτων, των 
εισαγόμενων πρώτων υλών και 
ενδιάμεσων προϊόντων που εισάγονται 
από το εξωτερικό·

Αιτιολόγηση
Τα κριτήρια της βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων και βιορευστών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
επίσης της το σεβασμό του καταμερισμού των μερών της εθνικής ή ενδοκοινοτικής παραγωγής 
και των εισαγόμενων ποσοτήτων, των εισαγόμενων πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων 
που εισάγονται από το εξωτερικό. 
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.

(γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών και 
για την ενέργεια για θέρμανση και ψύξη 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 50%.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης του πιθανού ανταγωνισμού σ' ό, τι αφορά τη χρήση, η εκμετάλλευση της βιομάζας 
πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή , ιδιαίτερα από πλευράς κλιματολογικής. Θα πρέπει λοιπόν 
να εξασφαλισθεί ότι από τις περιορισμένες ενισχύσεις θα ωφεληθούν εκείνες οι πηγές ενέργειας 
που συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του κλίματος.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
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προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής 
που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85 % για τις οικιακές και 
εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον  
70 % για τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά  και 
η ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις με αναγνωρισμένη υψηλή 
αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Article 15  παράγραφος 3 - εδάφιο 1 -  στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ' όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες· 

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ' όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες, εκτός εάν 
υπάρχει απόδειξη ότι η ανθρώπινη 
επέμβαση ήταν ή συνεχίζει να είναι 
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τέτοιας έντασης και περιοδικότητας που  
επιτρέπει, καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας εκμετάλλευσης, τη μόνιμη 
προστασία των φυσικών ειδών από 
πλευράς βιοποικιλότητας σε όλη την 
έκταση της εκμετάλλευσης του δάσους·

Αιτιολόγηση

Εάν κριθεί σκόπιμη η εκμετάλλευση της διαθέσιμης βιομάζας, και συγκεκριμένα των δασών που 
έχουν τύχει εντατικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια μιας παρελθούσας περιόδου, αυτή 
μπορεί πραγματοποιηθεί μόνο υπό πολύ αυστηρούς όρους όπου θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Article 15  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα. αγροτικές ζώνες οι οποίες, μέσω της 
υψηλής βιοποικιλότητάς τους,
εξασφαλίζουν την αναγκαία ποικιλία 
γεωργικών προϊόντων που απαιτούνται 
για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων·

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να εξασφαλισθούν οι θιγόμενες ζώνες για  γεωργικές καλλιέργειες των οποίων ο 
υψηλός βαθμός βιοποικιλότητας εξασφαλίζει την απαιτούμενη διατροφή σε ανθρώπους και ζώα 
ενώ παράλληλα προστατεύει τις ποικίλες καλλιέργειες και τοπικές ιδιομορφίες όπως και ο 
εφοδιασμός σε τρόφιμα.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων 

Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με βάση τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
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της παρούσας οδηγίας εκδίδεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3.

από το σημείο γ).  

Αιτιολόγηση
Το παρόν άρθρο προβαίνει σε  υπερβολική επέκταση των εξουσιών της Επιτροπής. 
Εναπόκειται στα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. στο Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, να αποφανθούν για το ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και οι προς 
προστασία ζώνες.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά  και 
η ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων 
άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν 
τον Ιανουάριο του 2008, αλλά δεν έχουν 
πλέον, ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1 - στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) τυρφώνες·
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1- στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
10%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

Αιτιολόγηση
Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ." 

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών και 
της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
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απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του 
ίδιου κανονισμού με σεβασμό των 
υφιστάμενων απαιτήσεων συνύπαρξης.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Article 15  παράγραφος 5 - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη στους στόχους της 
παραγράφου 1, τα οποία καλλιεργούνται 
εκτός της Ένωσης, λαμβάνονται 
σύμφωνα με παρόμοιους κανόνες. Στις 
περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν παρόμοιοι 
κανόνες, οι γεωργικές πρώτες ύλες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και λοιπών 
βιορευστών που λαμβάνονται υπόψη για 
του στόχους της παραγράφου 1, οι οποίες 
παράγονται εκτός της Ένωσης και έχουν 
αντίκτυπο επί των παγκόσμιων φυσικών 
πόρων, λαμβάνονται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
α) καμία σημαντική αύξηση των 
εκπομπών που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οξίνιση, ευτροφισμό ή καταστροφή του 
όζοντος, ή που είναι τοξικές, 
β) καμία σημαντική υποβάθμιση των 
λειτουργικών του εδάφους ή της 
γονιμότητάς του (π.χ. διατήρηση των 
επιπέδων οργανικών υλών ή 
καταπολέμηση της διάβρωσης), 
γ) καμία σημαντική υποβάθμιση της 
ποιότητας του ύδατος ή των υδάτινων 
πόρων, 
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δ) λογική από πλευράς περιβάλλοντος 
χρήση των λιπασμάτων και των 
φυτοφαρμάκων, 
Οι εθνικές αρχές και/ή ο οικονομικός 
φορέας παρέχουν στην Επιτροπή 
αξιόπιστες πληροφορίες που να 
πιστοποιούν ότι στην εν λόγω χώρα τα 
κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντας 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. 

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να ορίζει προϋποθέσεις θεμιτού ανταγωνισμού και να επεκτείνει και στις 
τρίτες χώρες την περιβαλλοντική πολλαπλή συμμόρφωση της ΚΓΠ.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σ' ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα και τα 
λοιπά βιορευστά προϊόντα στις τρίτες 
χώρες, ισχύουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά  
λαμβάνονται υπόψη στους στόχους της 
παραγράφου 1 μόνο εφόσον η τρίτη χώρα 
στην οποία καλλιεργήθηκαν επικύρωσε 
και εφάρμοσε σωστά το σύνολο των 
ακόλουθων περιβαλλοντικών συνθηκών:
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των 
ειδών αγρίας πανίδας και χλωρίδας,
Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα,
- Πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος.
Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 
συνθηκών καθορίζεται βάσει των 
εκθέσεων περί εφαρμογής στις 
ενδιαφερόμενες χώρες, δυνάμει των 
διατάξεων περί εφαρμογής των 
συνθηκών και, συγκεκριμένα, των 
συστάσεων στις οποίες προβαίνουν τα 
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όργανα που δημιουργούνται στο πλαίσιο 
αυτών των συνθηκών με σκοπό το έλεγχο 
της συμμόρφωσης.
β) Αν μια τρίτη χώρα δεν έχει επικυρώσει 
τις συνθήκες που αναφέρονται στο σημείο 
a), αλλά οι εθνικές αρχές ή ο οικονομικός 
φορέας παράσχουν στην Επιτροπή 
αξιόπιστες πληροφορίες που να 
πιστοποιούν ότι στην εν λόγω τρίτη χώρα 
τα κριτήρια προστασίας του 
περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα προς 
εκείνα που περιέχονται στις συνθήκες 
αυτές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 21, παρ. 2, ότι τα 
βιοκαύσιμα και τα λοιπά βιορευστά σ' 
αυτές τις τρίτες χώρες μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη στους στόχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
γ) Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο 
από πλευράς κοινωνικής αειφορίας στην 
Κοινότητα και τις τρίτες χώρες της 
αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων, καθώς 
και σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στη 
διαθεσιμότητα τροφίμων στις χώρες 
εξαγωγείς και στην οικονομική 
δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα.  Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το 2012. Αφορά 
συγκεκριμένα το σεβασμό των 
δικαιωμάτων της χρήσης των γαιών. Η 
έκθεση ορίζει, για κάθε τρίτη χώρα που 
αποτελεί σημαντική πηγή πρώτων υλών 
οι οποίες προορίζονται για την 
κατασκευή βιοκαυσίμων που 
καταναλώνονται στην Ένωση, αν η τρίτη 
χώρα επικύρωσε καθεμία από τις 
ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας: 
i) τη Σύμβαση για το κατώτατο όριο 
ηλικίας εισόδου στην απασχόληση (αριθ. 
138)·
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ii) τη Σύμβαση για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό 
την εξάλειψή τους (αριθ. 182)·
iii) τη Σύμβαση για την κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105)·
iv) τη Σύμβαση περί της 
καταναγκαστικής εργασίας (αριθ. 29)·
v) τη Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ 
αρρένων και θηλέων εργαζομένων για 
εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)·
vi) τη Σύμβαση για τις διακρίσεις στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα (αριθ. 
111)·
vii) τη Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87)·
τη Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών 
του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98).
Η Επιτροπή προτείνει διορθωτική πράξη, 
εφόσον κριθεί αναγκαία.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να περιλάβει κριτήρια κοινωνικής αειφορίας.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να 
λάβουν υπόψη, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, επικαλούμενα άλλους λόγους 
αειφορίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να 
λάβουν υπόψη, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά και την 
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η παραγωγή των οποίων δεν 
σέβεται τα κριτήρια οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και προκαλεί σοβαρές 
συγκρούσεις χρήσεων καθώς και  κίνδυνο 
για την επισιτιστική ασφάλεια.
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Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της αειφορίας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

7. Πριν από τη θέση σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις ενός 
μηχανισμού υπέρ της βιωσιμότητας που 
θα αφορά τις ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας, εκτός βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών και της ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η έκθεση 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά και για την ενέργεια για  
θέρμανση και ψύξη που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16, παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους 

1. Όταν βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
και η ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που 



PE406.027v02-00 44/55 AD\730264EL.doc

EL

σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 15,
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να 
αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 15. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα 
ισοζυγίου μάζας το οποίο προβλέπει τα 
ακόλουθα:

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας πρόκειται να ληφθούν υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
15, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να 
αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 15. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα 
ισοζυγίου μάζας το οποίο προβλέπει τα 
ακόλουθα:

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Article 16  παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να 
αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 15. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα 
ισοζυγίου μάζας το οποίο προβλέπει τα 
ακόλουθα:

1. Όταν βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους οικονομικούς φορείς να 
αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας και 
καταμερισμού ανάμεσα σε εθνικές ή 
κοινοτικές παραγωγές και εισαγωγές από 
χώρες εκτός Κοινότητας, που 
καθορίζονται στο άρθρο 15. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα 
ισοζυγίου μάζας το οποίο προβλέπει τα 
ακόλουθα:

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ελέγχουν κατά πόσο τηρούνται τα κριτήρια και τα όρια που 
υποδεικνύονται για τον καταμερισμό ανάμεσα σε εθνικές και/ή κοινοτικές παραγωγές και 
προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή καθεστώτα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 15 
παράγραφος 2 ή αποδεικνύουν ότι οι
παρτίδες βιοκαυσίμων πληρούν τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή 4 του 
άρθρου 15.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε  τα εθελοντικά 
εθνικά ή διεθνή καθεστώτα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας να περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 15,
παράγραφος 2, ή να αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιομάζας για την παραγωγή 
ενέργειας πληρούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
αειφορίας που προβλέπονται  στο άρθρο 
15.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθνικά, πολυεθνικά ή διεθνή καθεστώτα 
μέτρησης της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου περιέχουν ακριβή δεδομένα 
για τους σκοπούς του άρθρου 15 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθνικά, πολυεθνικά ή διεθνή καθεστώτα 
μέτρησης της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου περιέχουν ακριβή δεδομένα 
για τους σκοπούς του άρθρου 15, δυνάμει 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο
που αναφέρεται στο άρθρο21, παρ. 3.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
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2. Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων 
αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

άρθρο 21, παράγραφος 3. Η διάρκεια 
ισχύος των αποφάσεων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα 5 έτη. Οι αποφάσεις 
μπορούν να ανακληθούν με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παρ. 2, ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανά πάσα 
στιγμή,  εφόσον αμφισβητηθεί η 
αξιοπιστία του προγράμματος.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, ή 
με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
εξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 15 σε 
σχέση με πηγή βιοκαυσίμου ή άλλου 
βιορευστού και, εντός έξι μηνών από την
παραλαβή αιτήματος και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21,
παράγραφος 2, αποφασίζει εάν το οικείο 
κράτος μέλος επιτρέπεται να λάβει υπόψη 
τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά που 
προέρχονται από τη συγκεκριμένη πηγή 
για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο 
άρθρο 15, παράγραφος 1.

8. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, ή 
με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
εξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 15 σε 
σχέση με πηγή βιοκαυσίμου ή άλλου 
βιορευστού και της ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, εντός 
έξι μηνών από την παραλαβή αιτήματος 
και σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2, 
αποφασίζει εάν το οικείο κράτος μέλος 
επιτρέπεται να λάβει υπόψη τα βιοκαύσιμα 
ή τα βιορευστά που προέρχονται από τη 
συγκεκριμένη πηγή και την ενέργεια για 
θέρμανση και ψύξη που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους 
σκοπούς που απαριθμούνται στο άρθρο 15,
παράγραφος 1.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός του αντικτύπου των Υπολογισμός του αντικτύπου των 
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βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών στα 
αέρια θερμοκηπίου

βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών και
της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στα αέρια θερμοκηπίου

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση η οποία περιλαμβάνει κατάλογο 
των εδαφικών μονάδων επιπέδου NUTS 2 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όπου οι τυπικές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών 
αναμένεται να είναι χαμηλότερες ή ίσες με 
τις εκπομπές που κοινοποιούνται βάσει του 
τίτλου "Καλλιέργεια" του μέρους Δ του 
παραρτήματος VII της παρούσας οδηγίας, 
ο οποίος συνοδεύεται από περιγραφή της 
μεθόδου και των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή του. 
Η μέθοδος συνεκτιμά τα χαρακτηριστικά 
του εδάφους, το κλίμα και την 
αναμενόμενη απόδοση πρώτων υλών.

2. Το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση η οποία περιλαμβάνει κατάλογο 
των περιοχών της επικράτειάς τους όπου 
οι κανονικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου (N²O) από την καλλιέργεια 
γεωργικών πρώτων υλών αναμένεται να 
είναι χαμηλότερες ή ίσες με τις εκπομπές 
που κοινοποιούνται βάσει του τίτλου 
"Καλλιέργεια" του μέρους Δ του 
παραρτήματος VII της παρούσας οδηγίας, 
ο οποίος συνοδεύεται από περιγραφή της 
μεθόδου και των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή του. 
Η μέθοδος συνεκτιμά τα χαρακτηριστικά 
του εδάφους, το κλίμα και την 
αναμενόμενη απόδοση πρώτων υλών.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να περιορίσει στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (N²O) την υποχρέωση 
αξιολόγησης των εκπομπών ανά περιφέρειες, χωρίς να επιβάλει το απαιτούμενο επίπεδο 
γεωγραφικής ακρίβειας, προκειμένου να μην οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες απόκτησης 
δεδομένων και ιχνηλασιμότητας. 
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Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010, η 
Επιτροπή υποβάλλει το κατάλογο των 
περιοχών των τρίτων χωρών στις οποίες  
οι κανονικές εκπομπές  αερίων 
θερμοκηπίου από την καλλιέργεια 
γεωργικών πρώτων υλών αναμένονται να 
είναι κατώτερες ή ίσες προς τις εκπομπές 
που αναφέρονται στον τίτλο 
"Καλλιέργεια" του μέρους Δ του 
παραρτήματος VII της παρούσας 
οδηγίας, ο οποίος συνοδεύεται, ει 
δυνατόν,  από περιγραφή της μεθόδου και 
των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατάρτισή του καταλόγου αυτού. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή 
υποβάλλει στην έκθεσή της σημαντικές 
προτάσεις σχετικά με τις τιμές του 
παραρτήματος VII. 

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να επεκτείνει στις τρίτες χώρες την υποχρέωση σχετικά με τη συγκεκριμένη  
και κατά τόπους αξιολόγηση των εκπομπών N²O.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις κατ' εκτίμηση τυπικές και 
προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται 
στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος VII, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές 
που οφείλονται στις μεταφορές και στη 
μεταποιητική βιομηχανία και μπορεί, αν 
χρειάζεται, να αποφασίσει τη διόρθωση

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο,  και στη συνέχεια ανά διετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
κατ' εκτίμηση τυπικές και 
προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται 
στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος VII, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές 
που οφείλονται στις μεταφορές και στη 
μεταποιητική βιομηχανία και διορθώνει 
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των τιμών. Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

τις τιμές. Ένα τέτοιο μέτρο τροποποίησης 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στην τακτική αξιολόγηση των δεδομένων αναφοράς.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν από τη θέση σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή παρέχει 
δεδομένα σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που είναι 
το αποτέλεσμα της χρήσης ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
συνάρτηση με την χρησιμοποιούμενη 
πρώτη ύλη.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Υποχρεώσεις για εισαγόμενα ομοειδή 

προϊόντα
1. Οι υποχρεώσεις αειφόρου παραγωγής 
των βιοκαυσίμων και αειφόρου χρήσης 
των ανανεώσιμων πηγών, που ισχύουν για 
τα κοινοτικά προϊόντα, λαμβάνονται 
υπόψη και για τα εισαγόμενα ομοειδή 
προϊόντα, βάσει δεσμεύσεων που 
αναλαμβάνουν οι χώρες προέλευσης.
2. Στις περιπτώσεις που δεν 
διασφαλίζονται οι υποχρεώσεις της 
πρώτης παραγράφου από τις χώρες 
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προέλευσης, η Επιτροπή εφαρμόζει 
δασμολογικά ή άλλα μέτρα κατά τις 
εισαγωγές ή /και εξουσιοδοτεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν φορολογικά ή άλλα 
μέτρα που διασφαλίζουν την κοινοτική 
προτίμηση και την αποφυγή άνισου 
ανταγωνισμού των κοινοτικών από τα 
εισαγόμενα προϊόντα.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς 
την ανανεώσιμη ενέργεια, η συμβολή των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες θεωρείται ως 
διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων 
βιοκαυσίμων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να αιτιολογήσει κανείς με αντικειμενικό τρόπο το εν λόγω διάβημα 
επικαλούμενος το ότι χρειάζεται να βελτιωθεί το κόστος/αποτελεσματικότητα των μη 
συμβατικών βιοκαυσίμων. Η προστασία του κλίματος δεν μπορεί να εξασφαλισθεί παρά μόνο 
με μια πραγματική μείωση των εκπομπών. Είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί ένα τέτοιο διάβημα 
από πλευρά νομικής, διότι κρίνεται αυθαίρετη η χρήση πλασματικών μειώσεων των εκπομπών 
σε απόδειξη του ότι πλήττεται ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Διαφοροποίηση της φορολόγησης των 
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καυσίμων
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα δυναμικό σύστημα διαφοροποίησης 
της φορολόγησης των καυσίμων με βάση 
την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των αντίστοιχων 
(βιο)καυσίμων και λοιπών (βιο)ρευστών 
υπολογιζόμενης σύμφωνα με το άρθρο 17. 
Το σύστημα αυτό προβλέπει την 
προοδευτική μείωση της φορολόγησης 
των βιοκαυσίμων και βιορευστών εκείνων 
που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Μόνο τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 15 μπορούν να 
τύχουν αυτού του καθεστώτος. Με το 
καθεστώς αυτό εξασφαλίζεται η 
ουδετερότητα του προϋπολογισμού. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν ένα τέτοιο 
σύστημα ενημερώνουν την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να πάρουν κάποιο συμπληρωματικό μέτρο διαφοροποίησης των φόρων 
που πλήττουν τα καύσιμα προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των βιοκαυσίμων γενικότερα και, 
μάλιστα των πιο αποτελεσματικών καυσίμων. Η καθιέρωση ενός τέτοιου καθεστώτος θα 
ενθαρρύνει τους παραγωγούς και καταναλωτές να παράγουν και να χρησιμοποιούν πιο 
αποτελεσματικά βιοκαύσιμα (με τα οποία θα είναι δυνατόν να επέλθει σοβαρή μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου). Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η μετάβαση προς τη 
δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων και τοιουτοτρόπως θα μειωθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην 
παραγωγή βιοκαυσίμων και παραγωγή τροφίμων.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εξέλιξη της διαθεσιμότητας και της 
χρήσης πόρων βιομάζας για ενεργειακούς 
σκοπούς·

(ζ) την εξέλιξη της διαθεσιμότητας και των 
διαφόρων χρήσεων πόρων βιομάζας · 
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Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
προέλευση των βιοκαυσίμων και των 
άλλων βιορευστών που καταναλώνονται 
στην Κοινότητα, καθώς και τον αντίκτυπο 
που έχει η παραγωγή τους στις χρήσεις γης 
στην Κοινότητα και στις κύριες 
προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 
παρακολούθηση αυτή βασίζεται στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 
1 και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων 
χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, 
σε επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 
κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 
αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 
συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς και τις 
συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
προέλευση των βιοκαυσίμων και των 
άλλων βιορευστών που καταναλώνονται 
στην Κοινότητα, καθώς και τον αντίκτυπο 
που έχει η παραγωγή τους στις χρήσεις γης 
στην Κοινότητα και στις κύριες 
προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 
παρακολούθηση αυτή βασίζεται στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 
1 και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων 
χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, 
σε επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 
κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 
αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 
συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς και τις 
συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και 
στις παραδοσιακές βιομηχανικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Επιτροπή ελέγχει τις εισαγωγές 
βιομάζας και βιοκαυσίμων που 
χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς 
σκοπούς και προέρχονται από τρίτες 
χώρες, καθώς και κατά πόσο 
συμμορφούται η παραγωγή τους προς 
τους περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – μέρος Γ – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Όταν μια διαδικασία παραγωγής 
καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το 
καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι 
εκπομπές και ένα ή περισσότερα άλλα 
προϊόντα ("παραπροϊόντα"), οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται μεταξύ 
του τελικού καυσίμου ή του ενδιάμεσου 
καύσιμου προϊόντος και των 
παραπροϊόντων κατ'αναλογία προς το 
ενεργειακό τους περιεχόμενο (που 
προσδιορίζεται από τη κατώτερη 
θερμογόνο δύναμη στην περίπτωση 
παραπροϊόντων διαφορετικών από την 
ηλεκτρική ενέργεια). 16.

15. Όταν μια διαδικασία παραγωγής 
καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το 
καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι 
εκπομπές και ένα ή περισσότερα άλλα 
προϊόντα ("παραπροϊόντα"), οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται 
αντικειμενικά μεταξύ του τελικού 
καυσίμου ή του ενδιάμεσου καύσιμου 
προϊόντος και των παραπροϊόντων κατ' 
αναλογία προς το ενεργειακό τους 
περιεχόμενο (που προσδιορίζεται κατ' 
αρχήν από τη κατώτερη θερμογόνο 
δύναμη στην περίπτωση παραπροϊόντων 
διαφορετικών από την ηλεκτρική 
ενέργεια).

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με τις τιμές που πρέπει να συγκρατηθούν με ευελιξία αλλά και, στην προκείμενη 
περίπτωση, με σαφή στρέβλωση των αποτελεσμάτων που έχουν σχέση με τα αέρια θερμοκηπίου, 
στο μέτρο που οι εκπομπές ολόκληρου του συστήματος δεν χρεώνονται σε κάθε προϊόν ανάλογα 
με τη διαδικασία που το αφορά. Πρέπει λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις (υγρά ή ξηρά 
κατάλοιπα διύλισης) να προβλεφθεί το ενδεχόμενο αντικειμενικής χρέωσης, π.χ. βάσει ειδικών 
ορίων ή της περιεκτικότητας σε ξηρή μάζα που αντιστοιχεί στην τιμή τροφίμων.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – μέρος Γ – παράγραφος 16 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών, για τους σκοπούς του 
εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα παραπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 14, με 
εξαίρεση τα υπολείμματα γεωργικής 

Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών, για τους σκοπούς του 
εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα παραπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 14, με 
εξαίρεση τα υπολείμματα γεωργικής 
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συγκομιδής (π.χ. άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 
αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Για τους 
σκοπούς του ίδιου υπολογισμού, τα 
παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό 
ενεργειακό περιεχόμενο λογίζονται ως 
έχοντα μηδενικό ενεργειακό περιεχόμενο.

συγκομιδής που παραμένουν στον αγρό 
(π.χ. άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, 
φλοιοί, στάχυα αραβοσίτου και κελύφη 
καρπών). Για τους σκοπούς του ίδιου 
υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν 
αρνητικό ενεργειακό περιεχόμενο 
λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό 
περιεχόμενο. 

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να λάβει υπόψη την ενεργειακή αξία του άχυρου και των υπολειμμάτων 
γεωργικής συγκομιδής που μπορούν να εξαχθούν από τον αγρό.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – μέρος Γ – παράγραφος 16 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής 
συγκομιδής (όπως άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 
αραβοσίτου και κελύφη καρπών) και τα 
κατάλοιπα των αλυσίδων επεξεργασίας 
άλλων πλην των αλυσίδων επεξεργασίας 
βιοκαυσίμων, τα οποία δεν υπάρχει καμία 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε 
τρόφιμα ή ζωοτροφές λογίζεται ότι έχουν 
μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
κατά τον κύκλο ζωής τους μέχρι τη 
διαδικασία συλλογής τους. 

Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής 
συγκομιδής (όπως άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 
αραβοσίτου και κελύφη καρπών) και τα 
κατάλοιπα των αλυσίδων επεξεργασίας 
άλλων πλην των αλυσίδων επεξεργασίας 
βιοκαυσίμων, τα οποία δεν υπάρχει καμία 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε 
τρόφιμα ή ζωοτροφές ή για την παραγωγή 
ενέργειας λογίζεται ότι έχουν μηδενικές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής τους μέχρι τη διαδικασία 
συλλογής τους. 

Αιτιολόγηση
Η οδηγία πρέπει να λάβει υπόψη την ενεργειακή αξία του άχυρου και των υπολειμμάτων 
γεωργικής συγκομιδής που μπορούν να εξαχθούν από τον αγρό.
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