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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σημασία των ορυκτών καυσίμων είναι ζωτική για την κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Ο 
εκσυγχρονισμός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει χωρίς τη 
μεγάλη προσφορά φθηνού πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου. Ωστόσο, το τέλος αυτής 
της περιόδου αναμένεται να έρθει σύντομα. Είναι λοιπόν αναγκαία η μετατροπή των 
συστημάτων ενέργειας και μεταφορών - για λόγους ενεργειακής ασφάλειας και για 
οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. 
Για πολλά χρόνια, η κλιματική αλλαγή εθεωρείτο πρωτίστως οικολογικό ζήτημα. Σήμερα 
ωστόσο, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλους τους τομείς της 
κοινωνίας και ότι εάν δεν αντιμετωπιστεί δυναμικά ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές 
συνέπειες για την κοινωνία.

Η ΕΕ στο σταυροδρόμι
Η ΕΕ βρίσκεται σε σταυροδρόμι όσον αφορά το μέλλον ενέργειας. Δεν υπάρχει πανάκεια για 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής και κλιματικής πρόκλησης. Πρέπει να επιχειρηθεί η 
ανάπτυξη μιας πολυσχιδούς προσέγγισης με τους εξής κύριους πυλώνες:

- ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, 
- σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και 
- μαζικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, και 

ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επακόλουθο της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007. Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός συνολικού 
δεσμευτικού στόχου 20% ως μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση ενέργειας έως το 2020 και ενός εξίσου δεσμευτικού στόχου 10% για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών έως το 2020, καθώς και 
δεσμευτικών εθνικών στόχων έως το 2020, οι οποίοι θα ευθυγραμμίζονται με το συνολικό 
στόχο του 20% για την ΕΕ.

 Η πρόταση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη. Το Κοινοβούλιο έχει πρόσφατα ζητήσει σε 
διάφορες εκθέσεις να πραγματοποιηθεί αύξηση στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και έχει εξετάσει τη θέσπιση δεσμευτικού στόχου της τάξης 
του 25%. 

Η σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής της επιτροπής ENVI γίνεται βάσει της διάταξης περί 
ενισχυμένης συνεργασίας με την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, την ITRE. Μετά από 
συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής ITRE, η γνωμοδότηση της ENVI θα εστιάζει 
κυρίως στα προτεινόμενα από την Επιτροπή κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα. 

Η βιοενέργεια – μέρος της λύσης  
 Όπως και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοενέργεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην ενεργειακή ασφάλεια. Διαθέτει δύο 
πλεονεκτήματα αποφασιστικής σημασίας. Πρώτον, η βιομάζα είναι αποθηκευμένη ενέργεια· 
όπως τα ορυκτά καύσιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Δεύτερον, η 
βιομάζα μπορεί να παράγει όλες τις μορφές και τους φορείς ενέργειας των συγχρόνων 
οικονομιών: τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τα ρευστά καύσιμα και τη θερμότητα.  Η 
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βιοενέργεια συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τομέα και τους 
τομείς δασοκομίας. Οι φυτείες βιομάζας μπορούν να συνδράμουν στην αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων εδαφών και οι δενδροφυτεύσεις, οι θάμνοι και οι βοσκότοποι μπορούν να 
αντιστρέψουν τις ζημιές στα εδάφη παρέχοντας και το επιπλέον πλεονέκτημα της παραγωγής  
και πώλησης ενέργειας. 

 Η βιοενέργεια συνδέεται επίσης εκ φύσεως με την εντατική εκμετάλλευση της γης και οι 
επακόλουθες περιβαλλοντικές συνέπειες είναι σημαντικές. Ορισμένες βασικές ανησυχίες 
σχετίζονται με την αποδάσωση, την απώλεια της βιοποικιλότητας, την εξάντληση των 
θρεπτικών ουσιών του εδάφους και την σπατάλη του νερού. Μερικές από τις θετικές 
περιβαλλοντικές συνέπειες είναι η αποκατάσταση του υποβαθμισμένου εδάφους, η 
δημιουργία επιλογών για συμπληρωματική χρήση του εδάφους και συνέργειες στην παροχή 
ινών και άλλων μη ενεργειακών προϊόντων. Η σύγχρονη έννοια της βιοδιύλισης είναι ένα 
εξαιρετικά αποτελεσματικό γεωργοβιομηχανικό σύμπλεγμα που δημιουργεί πολλαπλά 
προϊόντα (τρόφιμα, ζωοτροφές, καύσιμα, ίνες και άλλα) μεγιστοποιώντας κατά αυτόν τον 
τρόπο την αξία των χερσαίων πόρων και των προϊόντων βιολογικής βάσης.
Υπάρχει μια σειρά τεχνολογιών για την αποτελεσματική μετατροπή βιομάζας, ιδίως στην 
περίπτωση της θερμότητας και της ενέργειας. Η χρήση βιομάζας για αυτούς τους σκοπούς 
ενθαρρύνεται γενικώς επειδή και οι δύο είναι οικονομικά ανταγωνιστικοί και περιβαλλοντικά 
αποτελεσματικοί.
Το γεγονός ότι η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για την παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποκλείει τη χρήση της στα καύσιμα για τις 
μεταφορές. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές αποτελούν σημαντική 
πρόκληση για την ΕΕ εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στα περισσότερα κράτη μέλη. Δεν είναι 
δυνατόν να εξακολουθήσουν να αυξάνονται οι εκπομπές από τις μεταφορές, ιδίως όταν ο 
συνολικός στόχος της ΕΕ είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου  κατά 
τουλάχιστον 30% έως το 2020. Πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως:

- η αύξηση της απόδοσης των καυσίμων,  
- αύξηση των προσπαθειών για ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, υβριδίων και 

εμβυσματούμενων υβριδίων και οχημάτων με κυψέλες καυσίμου που κινούνται με 
υδρογόνο,

- η μετάβαση σε άλλα μέσα μεταφοράς, η οποία θα δώσει ώθηση στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, την χρήση σιδηροδρόμων κτλ. και 

- η χρήση βιοκαυσίμων,

Ενώ εναλλακτικοί τρόποι όπως το υδρογόνο, ο ηλεκτρισμός και τα υβρίδια κτλ. έχουν 
ευοίωνες προοπτικές, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα ποια από αυτές τις τεχνολογίες  
θα αποτελέσει την πιο αποτελεσματική απάντηση στην ενεργειακή και περιβαλλοντική 
πρόκληση. Όλες οι επιλογές πρέπει να παραμείνουν ανοικτές. 

Ολοένα και μεγαλύτερη αμφισβήτηση των βιοκαυσίμων
Λίγα χρόνια πριν τα βιοκαύσιμα θεωρούνταν από κάποιους πανάκεια για σειρά προβλημάτων 
σχετικά με την παγκόσμια ενέργεια, το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη.  Σήμερα 
αμφισβητούνται ευρέως, όχι μόνο από την άποψη της αναμενόμενης μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου, αλλά και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ζημιογόνες συνέπειες.  Σε αυτές 
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ανήκουν οι φόβοι ότι η εντατικοποίηση της παραγωγής βιοκαυσίμων θα αυξήσει τις πιέσεις 
στο έδαφος, το νερό και τη βιοποικιλότητα. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες ότι η διάδοση της 
παραγωγής βιοκαυσίμων θα επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια των τροφίμων και θα 
επιταχύνει την καταστροφή των τροπικών δασών. 

Το έδαφος που χρησιμοποιείται σήμερα για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων περιλαμβάνει 
σήμερα μόνο 25 εκατομμύρια εκτάρια, ή  περίπου το 0,5% των 5 δισεκατομμυρίων εκταρίων 
των καλλιεργήσιμων εδαφών παγκοσμίως. Όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων, υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που τις επηρεάζουν – όπως οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, η μείωση της 
ποσότητας των αποθηκευμένων σιτηρών, οι εμπορικοί περιορισμοί, οι επενδύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε τρόφιμα, η αυξημένη ζήτηση από τις αναδυόμενες οικονομίες, 
η αύξηση των τιμών του πετρελαίου που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές γεωργικών εισροών κτλ. 

Η μόνη σαφής επίδραση στις τιμές των τροφίμων έως σήμερα που σχετίζεται με τα 
βιοκαύσιμα είναι το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόγραμμα "αραβόσιτος για αιθανόλη" στις 
ΗΠΑ.  

Εκτιμώντας την διαθεσιμότητα εδαφών για ενεργειακές καλλιέργειες, συμπεραίνεται γενικά 
ότι πρώτα πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για τροφή και ζωοτροφές. Ωστόσο, τα 
ενεργειακά φυτά δεν χρειάζεται να καλλιεργούνται σε αρόσιμη γη.  Μπορούν να 
καλλιεργηθούν επίσης σε υποβαθμισμένη γη, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι 
συγκρούσεις για τη χρήση γης. Σε άλλες περιπτώσεις, η ίδια καλλιέργεια μπορεί να παράγει 
πολλαπλά προϊόντα, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, ίνες και άλλες κατηγορίες προϊόντων. Η 
παροχή οικονομικών κινήτρων για καλλιέργειες βιοενέργειας  πρέπει επομένως να 
επικεντρώνεται σε υποβαθμισμένα, εγκαταλελειμμένα ή άγονα εδάφη, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, και πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση παραγωγής πολλαπλών προϊόντων.  

Το γεγονός ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν είχε μέχρι σήμερα συνολικές αρνητικές 
επιδράσεις στις τιμές των τροφίμων δεν αποκλείει την πρόκληση προβλημάτων στο μέλλον, 
εάν η παραγωγή βιοκαυσίμων ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και/ή μετατοπιστεί σε 
ευαίσθητες περιοχές. Επίσης, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μειούμενες ή/ και ακριβότερες 
προμήθειες ορυκτών καυσίμων - σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και την 
μεταβαλλόμενη διατροφή - είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν περισσότερες πιέσεις όσον 
αφορά τα εδάφη. 

Η πιθανή ένταση μεταξύ, αφενός, της αυξημένης παραγωγής βιοκαυσίμων και, αφετέρου, της 
παραγωγής τροφίμων της απώλειας βιοποικιλότητας και της αποδάσωσης πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Απαιτείται να γίνουν επώδυνοι συμβιβασμοί. Πιο συγκεκριμένη πρόκληση 
θα αποτελέσει η αποφυγή της συμβολής σε περαιτέρω αποδάσωση.  Ο κίνδυνος της 
μετατόπισης των καλλιεργειών είναι προφανής. Για παράδειγμα, με την ολοένα και
συχνότερη χρήση φυτικών ελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ, τα δασικά τροπικά εδάφη 
αποτελούν αυτόματα εναλλακτικές. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να εξισορροπηθούν 
αυτές οι πιέσεις θα είναι μέσω ενός σχεδίου αποζημίωσης για την "αποφυγή της 
αποδάσωσης". 

Μεγάλο δυναμικό σε τροπικές χώρες

Οι καλλιέργειες βιομάζας σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όσον αφορά την ενέργεια 
ανά μονάδα εδάφους, είναι 4-6 φορές πιο αποτελεσματικές κατά μέσο όρο από ότι οι συνήθεις 
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καλλιέργειες στα εύκρατα κλίματα.  Οι τροπικές χώρες έχουν δεχθεί αρνητικές επιπτώσεις από 
τους ισχυρά επιδοτούμενους γεωργικούς τομείς στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η αγροτική 
μεταρρύθμιση θα μπορούσε να προσφέρει αληθινές ευκαιρίες, ιδίως για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, για να εκσυγχρονίσουν τον γεωργικό τους τομέα, χρησιμοποιώντας τα 
βιοκαύσιμα ως σημείο αναφοράς. 

Η λογική που διέπει το εμπόριο βιοενέργειας Βορρά - Νότου προκύπτει κυρίως από τις 
μεγάλες διαφορές στην παραγωγικότητα και το κόστος της παραγωγής. Για αυτόν τον λόγο 
είναι φυσικό να αναγνωριστεί το τεράστιο δυναμικό για την αποτελεσματική παραγωγή των 
βιοκαυσίμων που προσφέρουν πολλές χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Οι 
εισαγωγές από αυτές τις χώρες πρέπει να είναι μια προτιμώμενη εναλλακτική για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο ότι η παραγωγή διέπεται από αυστηρά κριτήρια 
βιωσιμότητας. Ωστόσο, για να αναπτύξουν βιομηχανία βιοκαυσίμων, οι περισσότερες φτωχές 
χώρες έχουν μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η πρόσφατη Πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, αναμένεται να 
αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο για αυτόν τον σκοπό. 

Συνιστάται επιφυλακτική προσέγγιση
Για αυτόν τον λόγο ο εισηγητής της παρούσας έκθεσης αισθάνεται τεράστια ευθύνη. Παρόλο 
που τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα είναι αναγκαία, ή ανάπτυξή τους είναι 
εξαιρετικά πολύπλοκη. Εάν γίνει σωστά, τα βιοκαύσιμα αναμένεται να συμβάλλουν θετικά 
στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την ενεργειακή ασφάλεια. Εάν όχι, υπάρχει 
ορατός κίνδυνος η πρωτοβουλία των βιοκαυσίμων να καταλήξει σε μεγάλη αποτυχία.  
Προς το παρόν βρισκόμαστε στα πρώιμα στάδια των εξελίξεων όσον αφορά τα βιοκαύσιμα. 
Η πολιτική που ακολουθείται πρέπει να εντάσσεται στις προσπάθειες για ενισχυμένη 
επάρκεια καυσίμων, όπως και στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, κυψελών καυσίμου κτλ. 
Επίσης η πολιτική πρέπει να παράσχει ισχυρά κίνητρα για την καινοτόμο χρήση της 
βιομάζας. 

Ενώ οι προσπάθειες έρευνας για τη μετάβαση στη νέα γενιά βιοκαυσίμων φαίνεται να έχουν 
ευοίωνες προοπτικές, το πρόβλημα είναι τα χρονικά περιθώρια. Οι περισσότεροι 
εμπειρογνώμονες αμφιβάλλουν ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται στο σύμπλεγμα λιγνο-
κυτταρίνης θα είναι εμπορικά βιώσιμες σε μεγάλη κλίμακα μέσα στα επόμενα δέκα με 
δεκαπέντε χρόνια. Εάν αυτή η πρόγνωση ισχύει, (σε αυτήν την περίπτωση η ΕΕ θα 
διατηρούσε τον δεσμευτικό στόχο του 10%), η παραγωγή βιοκαυσίμων θα διαδοθεί ταχύτατα, 
και θα βασιστεί κυρίως σε γεωργικά καύσιμα. Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες 
για την ασφάλεια των τροφίμων, για τη βιοποικιλότητα και για το ποσοστό της καταστροφής 
των τροπικών δασών. 

Λόγω όλων των αγνώστων στοιχείων σ' ό,τι αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις 
αλλαγές όσον αφορά τη χρήση της γης, χρειάζεται να επιδειχθεί προσοχή και έλεγχος βήμα 
προς βήμα. Ο προτεινόμενος δεσμευτικός στόχος του 10% φαίνεται πολύ αισιόδοξος. Σκοπός 
δεν πρέπει να είναι η επίτευξη του στόχου πάση θυσία, αλλά να εφαρμοστούν πολιτικές με 
σημαντικό όφελος για το κλίμα.      

Η πρόταση της Επιτροπής - μια κριτική αξιολόγηση 
Η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα έχει 
προφανή πλεονεκτήματα.  Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές. 
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Αρχικά πρέπει να τεθεί ένα σημαντικό ζήτημα. Με την θέσπιση των κριτηρίων βιωσιμότητας, 
η ΕΕ δημιουργεί αγορά ανώτερης ποιότητας για τα καύσιμα μεταφορών που βασίζονται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φυσικό επακόλουθο αυτού είναι ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει 
κάθε δικαίωμα να εισαγάγει συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά αυτά τα καύσιμα. 

Ένα ακόμη γενικό σχόλιο αφορά το γεγονός ότι η ΕΕ δεν είναι μόνη στην προσπάθεια για 
ρύθμιση της καθιέρωσης καυσίμων που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα 
καύσιμα. Ο απώτατος στόχος πρέπει να είναι η έγκριση κριτηρίων βιωσιμότητας που θα είναι 
ευρέως αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή καλείται να διευρύνει τον διάλογο με 
άλλους κύριους παράγοντες, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης, στο μέγιστο βαθμό που αυτό 
είναι δυνατό.

Επανεξέταση του δεσμευτικού στόχου 
Ο στόχος συμφωνήθηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό προϋποθέσεις: Οι 
τρεις προϋποθέσεις που τέθηκαν ήταν: 1) η θέσπιση των κριτηρίων βιωσιμότητας, 2) η 
εμπορική διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς, και 3) η τροποποίηση της οδηγίας 
για την ποιότητα των καυσίμων. 
Κατά την εξέταση των πρόσφατων επιστημονικών εκθέσεων προκύπτουν πολλές 
αβεβαιότητες όσον αφορά την διάδοση των βιοκαυσίμων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
πρότειναν τόσο η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΟΧ όσο και του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
την αναστολή του στόχου του 10%.
Μείζονα ερωτήματα απασχολούν την εμπορική διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων δεύτερης 
γενιάς και τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της χρήσης γης της παραγωγής βιοκαυσίμων. 
Δεδομένων των πολλών ερωτημάτων, ο υπεύθυνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι η 
ανάκληση της απόφασης για τον στόχο του 10% και αντί αυτού να επιδιωχθεί ένας 
χαμηλότερος στόχος – όπως 8% – και να διεξαχθούν τακτικές επανεξετάσεις της συνολικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και του στόχου.   

Εισαγωγή βιώσιμων κατηγοριών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Στόχος της οδηγίας είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την επίτευξη 
του στόχου του 20%, πρέπει να γίνει ότι είναι δυνατόν για να υπάρξουν διευκολύνσεις όσον 
αφορά τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και 
των απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών.  Οι κανόνες σχεδιασμού πρέπει να γίνουν πιο 
ευέλικτοι, τουλάχιστον για τέτοια σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να 
οριστούν εξαρχής ως βιώσιμα.

Επέκταση των κριτηρίων βιωσιμότητας στη βιομάζα για την ενέργεια
Υπάρχει ισχυρή ανάγκη για κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία θα διέπουν την παραγωγή 
βιοκαυσίμων. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να απομονωθεί μόνο η χρήση της βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται να 
παραταθούν τα κριτήρια βιωσιμότητας σε όλες τις χρήσεις της βιομάζας για την ενέργεια. 

Κριτήρια για την εξοικονόμηση των αερίων θερμοκηπίου
Η προτεινόμενη εξοικονόμηση της τάξης του 35% δεν είναι, κατά την άποψη του  συντάκτη 
γνωμοδότησης, αρκετά φιλόδοξη. Θέτοντας έναν τόσο χαμηλό στόχο, η πλειονότητα των 
βιοκαυσίμων που βρίσκονται σήμερα στην αγορά θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με κίνδυνο η 
παραγωγή να παραμείνει ανεπαρκής, με περιορισμένα κλιματικά οφέλη και δυνητικές 



PE406.140v02-00 8/92 AD\730754EL.doc

EL

σημαντικές έμμεσες συνέπειες από τη χρήση εδαφών. Επίσης, με το όριο των αερίων 
θερμοκηπίου μόνο στο 35% υποβαθμίζεται το σημαντικό δυναμικό για παραγωγή 
αποτελεσματικών βιοκαυσίμων στις τροπικές περιοχές. Τέλος, δεν έχει προσφερθεί 
πραγματικό κίνητρο για καινοτομία και βελτίωση της επίδοσης των αερίων θερμοκηπίου 
στην πρόταση της Επιτροπής. 
Η πρόταση του συντάκτη της έκθεσης, έτσι ώστε να προσφέρουν τα μελλοντικά βιοκαύσιμα 
περισσότερα όσον αφορά τα κλιματικά οφέλη είναι η θέσπιση ενός ορίου αποταμίευσης 
αερίων θερμοκηπίου της τάξης του 50% από την θέση της πρότασης σε ισχύ και μετά. 
Επίσης, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις καλύτερες εναλλακτικές που αφορούν την 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και 
του υδρογόνου), συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων στα κράτη μέλη, τα πιθανά 
σχέδια στήριξης πρέπει να είναι αναλογικά με την εξοικονόμηση των αερίων θερμοκηπίου. 

Κριτήρια για "απαγορευμένες περιοχές" 
 Η πρόταση της Επιτροπής εξαιρεί ορισμένα είδη εδαφών για την παραγωγή βιοκαυσίμων -
με τη μορφή των αποκαλούμενων "απαγορευμένων" περιοχών - όπως τα παρθένα δάση, οι 
περιοχές που προορίζονται για την προστασία της φύσης, βοσκοτόπων, ιδιαίτερη βιο-
ποικιλομορφία κλπ. Αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, ο προτεινόμενος κατάλογος απαγορευμένων 
περιοχών παραλείπει ορισμένες ευαίσθητες περιοχές και θα πρέπει να συμπληρωθεί, για 
παράδειγμα, με την έγκριση κατηγοριών εδαφών υψηλής αξίας συντήρησης. 
Η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει τον κόσμο άσπρο και μαύρο όσον αφορά τη χρήση 
της γης. Οι περιοχές εκτάσεων είτε είναι ανοιχτές σε πλήρη παραγωγή βιοκαυσίμων είτε 
απαγορεύεται η χρήση τους. Στα ευρωπαϊκά δάση, καθώς και στα τροπικά δάση, η αειφόρος 
διαχείριση πρέπει να είναι δυνατή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιούνται περιορισμένα 
ποσά βιομάζας, εάν αυτό γίνεται με αειφόρο τρόπο.

Κοινωνικά κριτήρια 
Ένας από τους λόγους που τα κοινωνικά κριτήρια δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της 
Επιτροπής είναι ότι τέτοιου είδους κριτήρια θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με τους 
κανόνες του ΠΟΕ. Η πρόταση αυτής της έκθεσης είναι να συντάσσει η Επιτροπή ειδική 
έκθεση κάθε δύο χρόνια αναφερόμενη σε μια ολόκληρη σειρά κοινωνικών επιπτώσεων της 
αυξημένης ζήτησης και της χρήση των βιοκαυσίμων.

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου
Η ζητούμενη μείωση αερίων θερμοκηπίου υπολογίζεται μέσω μιας μεθοδολογίας LCA, η 
οποία περιγράφεται στο παράρτημα VII. Η μεθοδολογία είναι κατ’ αρχήν σωστή και επαρκώς 
ευέλικτη για να επιτρέψει ρυθμίσεις μετά από την συμφωνία της οδηγίας.

 Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες προκαθορισμένες τιμές για την 
καλλιέργεια, παραγωγή και μεταφορά των βιοκαυσίμων όπως και για τις αλλαγές στη χρήση 
της γης. Ο γενικευμένος τρόπος με τον οποίο θεσπίζονται οι προκαθορισμένες τιμές πρέπει να 
τεθεί υπό αμφισβήτηση - σε σχέση με τη χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, 
αλλά και σε σχέση με την καλλιέργεια. Η λογική της πρότασης της Επιτροπής είναι, από ό,τι 
φαίνεται, ότι συγκεκριμένοι τύποι χρήσης γης, όπως η καλλιέργεια βοσκοτόπων, θα 
οδηγήσουν στην ίδια μείωση αερίων θερμοκηπίου και/ή στις ίδιες απώλειες άνθρακα, 
ανεξάρτητα με τον τόπο στον οποίο λαμβάνει χώρα η παραγωγή. Ωστόσο, τα βοσκοτόπια 
διαφέρουν στην ποσότητα του άνθρακα που έχει αποθηκευτεί, και για αυτόν τον λόγο δεν 



AD\730754EL.doc 9/92 PE406.140v02-00

EL

μπορούν να περιγραφούν με ενιαία προκαθορισμένη τιμή. Στην Βραζιλία μόνο υπάρχουν δέκα 
διαφορετικοί τύποι βοσκοτόπων (cerrados) με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλη η επιστήμη της παραγωγής βιοκαυσίμων είναι πολύ πολύπλοκη, 
ιδίως όταν πρόκειται για τις πιθανές ευρείες επιπτώσεις άμεσων και έμμεσων αλλαγών 
χρήσης της γης, γίνεται αισθητή η ανάγκη για μια πιο περιφερειακή προσέγγιση. 
Κυρίως όσον αφορά τις εκπομπές από την αλλαγή στη χρήση της γης προτείνεται  μια ανώτερη 
μεθοδολογία, που βασίζεται στο έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή, η οποία παρέχει συγκεκριμένες προκαθορισμένες τιμές για διαφορετικές περιοχές. 
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να γίνει χρήση της μεθοδολογίας της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματικής Αλλαγής. Παρέχει περισσότερη  ευελιξία και είναι πιθανό να 
τύχει ευρείας αποδοχής, καθώς χρησιμοποιείται ήδη ευρέως.

Ο ρόλος του άνθρακα του εδάφους χρήζει διεξοδικότερης εξήγησης. Μερικά είδη παραγωγής, 
βασιζόμενα ιδίως σε αειθαλείς καλλιέργειες θα αυξήσουν τον άνθρακα που βρίσκεται 
αποθηκευμένος στα εδάφη και με αυτόν τον τρόπο ένα υποβαθμισμένο ή άγονο έδαφος 
μπορεί να μετατραπεί σε παραγωγικό έδαφος.

Στη μεθοδολογία, η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει τις πιθανές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, όπως όταν η παραγωγή βιοκαυσίμων 
οδηγεί στην μετατόπιση των καλλιεργειών ειδών διατροφής σε άλλα εδάφη. Τέτοιου είδους 
επιπτώσεις θεωρούνται σημαντικές από πολλούς εμπειρογνώμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
κάποιο παγκόσμιο πρότυπο, το οποίο θα μας παράσχει τις επακριβείς εκτιμήσεις της 
κλίμακας αυτών των επιπτώσεων. Από ότι φαίνεται είναι σημαντικό να συμπληρωθεί η 
μεθοδολογία  LCA με μια εκτίμηση για τέτοιες επιπτώσεις. Μια πιθανότητα που έχει 
αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο ΟΚΟ, θα ήταν η χρήση της επονομαζόμενης συσσώρευσης των 
κινδύνων, π.χ. μέσω μιας ποινής για τις αναμενόμενες έμμεσες αλλαγές της χρήσης της γης 
που προστίθεται στους υπολογισμούς για την παραγωγή βιοκαυσίμων σε αρόσιμη γη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 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 αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 95 
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της παρούσας οδηγίας σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 12, παράγραφος (6) και 15, 16 
και 17,

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) Πέρα από τις βελτιώσεις ως προς την 
ενεργειακή απόδοση η αύξηση της χρήσης 
της ενέργειας από βιομάζα και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών είναι από τα πλέον 
αποτελεσματικά εργαλεία με τα οποία η 
Κοινότητα μπορεί να μειώσει την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές 
πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών -
όπου είναι εντονότερο το πρόβλημα της 
ασφάλειας του εφοδιασμού - και να 
οδηγήσει τον τομέα προς μια πιο βιώσιμη 
πορεία.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος 
του 20% για το συνολικό μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στις μεταφορές είναι 
κατάλληλοι και εφικτοί στόχοι, και ότι το 
πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει 
υποχρεωτικούς στόχους αναμένεται να 
προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα 
τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα που 
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές 
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των 

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος 
του 20% για το συνολικό μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι 
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το 
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς 
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην 
επιχειρηματική κοινότητα τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που 
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές 
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ τα 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. επιχειρήματα υπέρ του στόχου του 20% 
για το συνολικό μερίδιο ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχουν καταστεί σαφώς 
ισχυρότερα, ο στόχος για τις ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές αμφισβητείται όλο 
και περισσότερο.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της 
Κοινότητας για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010. 
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% ως 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της 
Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό 
ελάχιστο στόχο, τον οποίο πρέπει να 
επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10% ως 
μερίδιο των βιοκαυσίμων στην 
κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου 
ντίζελ στις μεταφορές έως το 2020, στόχος 
που πρέπει να υλοποιηθεί κατά 
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο 
δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου για τα 
βιοκαύσιμα είναι ενδεδειγμένος, υπό τον 
όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι θα 
διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία 98/70/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση 
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ θα τροποποιηθεί 
προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα 
επίπεδα ανάμειξης.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της 
Κοινότητας για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010. 
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% ως 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της 
Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό 
ελάχιστο στόχο, τον οποίο πρέπει να 
επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10% ως 
μερίδιο των βιοκαυσίμων στην 
κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου 
ντίζελ στις μεταφορές έως το 2020, στόχος 
που πρέπει να υλοποιηθεί κατά 
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο 
δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου για τα 
βιοκαύσιμα είναι ενδεδειγμένος, υπό τον 
όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι θα 
διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία 98/70/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση 
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ θα τροποποιηθεί 
προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα 
επίπεδα ανάμειξης. Δεδομένου ότι μια 
επαναστατική εμπορική ανακάλυψη 
δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων, 
συγκεκριμένα των λιγνοκυτταρινούχων 



PE406.140v02-00 12/92 AD\730754EL.doc

EL

καλλιεργειών, φαίνεται απίθανο να 
προκύψει πριν από το 2020, υφίσταται 
προφανής κίνδυνος να κατακλύσουν 
πλήρως την αγορά τα γεωργικά καύσιμα 
–εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
απρόσμενες συνέπειες σ' ό,τι αφορά την 
ασφάλεια των τροφίμων, τη 
βιοποικιλότητα, την αποψίλωση κλπ·

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών 
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια 
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης 
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας 
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί 
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι 
επομένως σκόπιμη. Ως εκ τούτου, σε 
δήλωση που περιλαμβάνεται στα 
πρακτικά του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ανέφερε 
ότι δεν θεωρεί ότι ο δεσμευτικός 
χαρακτήρας του στόχου πρέπει να 
μετατεθεί χρονικά έως ότου διατεθούν 
στην αγορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης 
γενεάς.

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών 
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια 
στους επενδυτές και να ενθαρρυνθεί η 
συνεχής ανάπτυξη τεχνολογιών που 
παράγουν ενέργεια από όλες τις μορφές 
ανανεώσιμων πηγών. Παρά ταύτα, τα 
πολλά άγνωστα στοιχεία ως προς την 
σημερινή παραγωγή βιοκαυσίμων
απαιτούν μια πιο προσεκτική προσέγγιση 
σε σύγκριση με εκείνη που 
χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Ο 
δεσμευτικός στόχος πρέπει λοιπόν να 
επανεξετασθεί.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να 
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και 10% ως μερίδιο συμμετοχής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να 
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ως μερίδιο συμμετοχής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
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κατανάλωση στις μεταφορές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

κατανάλωση στις μεταφορές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 4% το 2015 και 
8-10% το 2020, εκ των οποίων το 20% το 
2015 και 40-50% το 2020 καλύπτεται με 
τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ή 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, βιοαερίων ή καυσίμων κίνησης 
από  λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα και 
φύκια.
Για τους στόχους του 2020 πρέπει να 
ληφθούν τελικές αποφάσεις το 2015, αφού 
προηγουμένως επανεξετασθεί το θέμα με 
ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες για την 
ασφάλεια των τροφίμων, τη 
βιοποικιλότητα και τη διαθεσιμότητα της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή του υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
βιοαερίων ή καυσίμων κίνησης από 
λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα και φύκια.
Οι στόχοι – καθώς και το σφαιρικό 
πλαίσιο πολιτικής, μαζί με τη 
μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου – πρέπει να 
επανεξετάζονται τακτικά.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο 
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος, 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια 
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης 
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή 
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης, 
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών 
πόρων θα μπορούν εύκολα να 
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα 
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες 
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η 
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για 

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο 
στόχος του 4% για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο 
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος, 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια 
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης 
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή 
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης, 
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών 
πόρων θα μπορούν εύκολα να 
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα 
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες 
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η 
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για 
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τα βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια 
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και 
επιθυμητό ο στόχος στην 
πραγματικότητα να επιτευχθεί με 
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και 
εισαγωγών. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τον 
εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για 
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης 
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των 
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία των πολυμερών και διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του 
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και 
άλλα στοιχεία.

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 
μεταφορές αποκλειστικά από εγχώρια 
παραγωγή, η σαφώς μεγαλύτερη 
δυνατότητα για αποτελεσματική 
παραγωγή βιοκαυσίμων στις τροπικές 
περιοχές και ο στόχος για τη  μεγαλύτερη 
δυνατή μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
τάσσονται υπέρ της υλοποίησης ενός 
σημαντικού μέρους του στόχου αυτού 
μέσω των εισαγωγών. Για το σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τον 
εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για 
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης 
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των 
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία των πολυμερών και διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του 
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας, της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και 
άλλα στοιχεία. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν ως 
στόχο την διαφοροποίηση του 
ενεργειακού μείγματος από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλους τους τομείς των 
μεταφορών. Έως το 2011, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις για 
την θέσπιση στρατηγικής με αντικείμενο 
την αύξηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε όλους τους τομείς 
των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα η προσοχή εστιάσθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
στις οδικές μεταφορές, είναι όμως σημαντικό να προωθηθεί η χρήση αυτού του είδους 
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ενέργειας σε όλους τους τομείς των μεταφορών..  Το 2011 προτείνεται ως προθεσμία, έτσι οι 
προτάσεις θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές.

Τροπολογία 9

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 
και ειδικά μέτρα προαγωγής της ζήτησης 
και της προσφοράς τεχνολογιών ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αφιερώσουν σημαντικούς 
χρηματοδοτικούς πόρους στην έρευνα και 
ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.   Μία εμφανής πηγή 
χρηματοδότησης είναι τα έσοδα από το 
κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών. 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας θα πρέπει να αποδώσει 
υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα και 
ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι ανάγκη να τεθούν 
αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον 
υπολογισμό του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(14) Είναι ανάγκη να τεθούν διαφανείς και 
αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον 
υπολογισμό του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να
μετριαστούν οι επιδράσεις των διαφορών 
κλίματος με τη χρήση ενός κανόνα 
εξομάλυνσης.

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής 
της υδροηλεκτρικής και της αιολικής 
ενέργειας, πρέπει να μετριαστούν οι 
επιδράσεις των διαφορών κλίματος με τη 
χρήση ενός κανόνα εξομάλυνσης.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, λόγω των κλιματικών 
διαφορών και θα πρέπει κατά συνέπεια να υπόκειται επίσης στον κανόνα εξομάλυνσης.  

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
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καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να 
συνεχίσει να εφαρμόζεται για θέματα τα 
οποία δεν διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων των 
εγκαταστατών που δεν είναι 
πιστοποιημένοι σε ένα κράτος μέλος.

καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σε 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
πρέπει να συνεχίσει να καλύπτεται από 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Εάν η επιλογή ή η άσκηση 
του επαγγέλματος του εγκαταστάτη 
κατοχυρώνεται νομοθετικώς, οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων ορίζονται 
στην οδηγία 2005/36/ΕΚ· οι προϋποθέσεις 
αυτές ισχύουν και για εγκαταστάτες που 
είναι πιστοποιημένοι σε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ρυθμίζει διεξοδικά και οριστικά την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων για νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει 
για εγκαταστάτες που υπόκεινται σε εθελουσία πιστοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία, για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αποτελεί ένα μόνον τμήμα της επαγγελματικής δραστηριότητας, επί παραδείγματι, των 
μηχανικών θέρμανσης ή των τεχνικών κατασκευής στεγών.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το κόστος σύνδεσης των νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 

(30) Το κόστος σύνδεσης των νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
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είναι αντικειμενικό, διαφανές και 
αμερόληπτο, και πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη το όφελος το οποίο 
αποφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
οι εγκατεστημένοι παραγωγοί.

είναι αντικειμενικό, διαφανές και 
αμερόληπτο, και πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη το όφελος το οποίο 
αποφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
οι εγκατεστημένοι παραγωγοί, 
εξασφαλίζοντας πλήρη χρήση της 
δυνατότητας παραγωγής. Το κόστος 
σύνδεσης των νέων παραγωγών αερίου 
από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο 
αερίου πρέπει να είναι αντικειμενικό, 
διαφανές και αμερόληπτο.

Αιτιολόγηση

Εκτός από διατάξεις για την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για 
την παραγωγή αερίου.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν με όλους 
τους δυνατούς τρόπους ότι η συνολική 
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές 
μειώνεται σημαντικά. Τα κύρια μέσα 
μείωσης της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές περιλαμβάνουν 
το σχεδιασμό των μεταφορών, την 
υποστήριξη των δημοσίων μέσων 
μεταφοράς, την αύξηση του μεριδίου 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην 
παραγωγή και την παραγωγή μικρότερων 
αυτοκινήτων τόσο ως προς το μέγεθος 
όσο και ως προς τον κυβισμό του 
κινητήρα αλλά και πιο αποδοτικά από 
πλευράς ενέργειας. 
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να 
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη. 
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα 
βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τους στόχους 
που θέτει η παρούσα οδηγία και τα 
βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν ενίσχυσης 
από εθνικά καθεστώτα να πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος.

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως και 
άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
πρέπει να είναι αειφόρος από 
περιβαλλοντική άποψη. Συνεπώς, πρέπει 
να είναι υποχρεωτικό τα βιοκαύσιμα τα 
οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 
συμμόρφωση προς τους στόχους που θέτει 
η παρούσα οδηγία και τα βιοκαύσιμα τα 
οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από εθνικά 
καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 17

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 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 

(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 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
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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.

από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα, ή ότι η εξόρυξη 
των πρώτων υλών δεν επηρέασε 
αρνητικά τη 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, 
εάν συγκεντρώνονται με τρόπο που 
επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα. 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 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 a) Ενώ η ενέργεια από βιομάζα πρέπει 
να λαμβάνεται από πρώτες ύλες που 
προέρχονται από γη με αναγνωρισμένη 
υψηλή βιοποικιλότητα ή από γη με υψηλά 
αποθέματα άνθρακα, όπως από βουνά 
χωρίς σημαντικές ανθρώπινες 
δραστηριότητες και/ή συνεχώς 



AD\730754EL.doc 21/92 PE406.140v02-00

EL

αναδασωνόμενες περιοχές, η πίεση επί 
των φυσικών δασών ενδέχεται  ωστόσο 
να είναι μεγάλη ως ακούσια συνέπεια της 
αυξανόμενης παραγωγής βιοκαυσίμων. 
Για παράδειγμα, όταν αυξάνεται η 
ζήτηση για φυτικά έλαια, λόγω αύξησης 
της ζήτησης για βιοντίζελ, μια πιθανή 
συνέπεια μπορεί να είναι να εξαφανισθούν 
δάση για την παραγωγή φασολιών σόγιας 
ή φοινικέλαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αυτού του είδους η αποδάσωση μπορεί να 
συμβεί ακόμα και είναι παράνομη πράξη 
σύμφωνα με τους εθνικούς ή διεθνείς 
κανονισμούς. Επί πλέον, οι ενός ή άλλου 
είδους πιέσεις επί της γης είναι 
αναπόφευκτη όταν αυξάνεται η κλίμακα 
ή το πεδίο δυνάμει οποιασδήποτε 
εντατικής εκμετάλλευσης της γης. Παρά 
ταύτα, είναι σημαντικό να προβλέψει η 
ΕΕ κίνητρα για να ελαχιστοποιηθούν οι 
κίνδυνοι τέτοιων επιπτώσεων· 
συγκεκριμένα, η προώθηση σχεδίων για 
την προστασία των τροπικών δασών, 
όπως αποζημίωση για "αποφευχθείσα 
αποψίλωση", πρέπει να αποτελέσει 
υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ.

Τροπολογία 19

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 
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. 

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 
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.  Επί 
πλέον τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
ερευνήσουν σε ποιο βαθμό μπορεί η 
πρόβλεψη στο γεωργικό τοπίο νέων 
τύπων λιγνοκυτταρινούχων καλλιεργειών  
να παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση 
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της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πέραν 
εκείνης που αναφέρεται ειδικά στους 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, π.χ. σ' ό,τι 
αφορά την προστασία της ποιότητας των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων , 
Οδηγία 2000/60/EΚ.

Τροπολογία 20

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 ένα 
καθεστώς αειφορίας για τις ενεργειακές 
χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, 
πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή 
έως το 2009, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση 
όλων των πόρων βιομάζας με γνώμονα την 
αειφορία. Θα πρέπει ενδεχομένως να 
προβλεφθούν και γεωργικές πρακτικές. 

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι σύμφωνη με τον συλλογισμό ότι η αποκλειστική χρήση βιοκαυσίμων πρέπει 
να αποφευχθεί και μάλιστα να δοθεί προτεραιότητα σε ευρύτερο φάσμα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχο υλικό, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το διαφορετικό κόστος της 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικά 
βιοκαύσιμα αφενός και από άλλα 
βιοκαύσιμα τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη αφετέρου. Τα κράτη μέλη μπορούν
να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας οι οποίες χρειάζονται 
χρόνο για να καταστούν ανταγωνιστικές.

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες ύλες 
και λιγνοκυτταρινούχο υλικό, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυξη τεχνολογιών άλλων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης ενός 
δεσμευτικού 20% ως μεριδίου συμμετοχής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας 
της Κοινότητας και ενός δεσμευτικού 8%
ως μεριδίου συμμετοχής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  στις 
μεταφορές εκάστου κράτους μέλους έως το



PE406.140v02-00 24/92 AD\730754EL.doc

EL

είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

2015 και είναι δυνατόν, επομένως, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57a) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική ανάπτυξη υποδομής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρης 
συνοχή με τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 
79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. 

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να επιτελεσθεί με την μεγαλύτερη δυνατή 
ταχύτητα και συνοχή. Η επιλογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθορίζεται συχνά 
από τις τοπικές φυσικές συνθήκες, επομένως είναι σημαντική η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων 
στους κατάλληλους τόπους.

Τροπολογία 25

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, το οποίο 
ενισχύει τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα στήριξης των κρατών μελών 
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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.

και τους επιτρέπει να επιτύχουν τους 
αναπτυξιακούς στόχους. Θέτει 
υποχρεωτικούς κοινοτικούς και εθνικούς 
στόχους για το συνολικό μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 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 την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
συγκεκριμένα για την ενέργεια από 
βιομάζα και επιτρέπει σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη να επιτύχουν από κοινού 
τους δεσμευτικούς αναπτυξιακούς 
στόχους.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο των κριτηρίων αειφορίας πρέπει να επεκταθεί και πέρα των βιοκαυσίμων, το οποίο 
αποτελεί μικρό μέρος της ανανεώσιμης ενέργειας, προς κάλυψη αειφόρων κατηγοριών 
ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και κάθε χρήση της βιομάζας για ενέργεια.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Ο ορισμός μπορεί να προσαρμόζεται 
στην τεχνική πρόοδο από την Επιτροπή 
που θα ενεργεί σύμφωνα με την 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, 
παράγραφος (3)· 

Αιτιολόγηση

Έχοντας ως βάση την οδηγία 2001/77 για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
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ανανεώσιμες πηγές, ο ορισμός της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν καλύπτει πολλές πηγές 
και τεχνολογίες όπως την ιλύ λυμάτων. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μελλοντική ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί τον ορισμό 
μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας.  

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών) και 
υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

Αιτιολόγηση

Ο υπάρχων ορισμός αποκλείει τη βιομάζα από προϊόντα υδατοκαλλιέργειας όπως τα φύκη. 
Επιπλέον, τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα ανακυκλώνονται και λιπασματοποιούνται γενικά 
πολύ καλύτερα, ενώ τα αέρια που παράγονται από τη διαδικασία μπορούν φυσικά να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης, εφόσον το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα 
των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων έχει τυπικά χαμηλή καθαρή 
ενεργειακή απόδοση, κατά συνέπεια αυτή η οδηγία πρέπει να προωθεί τον διαχωρισμό αυτού 
του τύπου αποβλήτων.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα που 
παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς 
στη μεταποιητική βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 
υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία 

(γ) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα που 
παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς 
στη μεταποιητική βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στο ιδιωτικό 
εμπόριο και στις υπηρεσίες, στη γεωργία, 
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και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θέρμανσης, και συμπεριλαμβανομένων 
των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας κατά τη διανομή·

στη δασοκομία και στην αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από 
τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού και θέρμανσης, και 
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά 
τη διανομή·

Τροπολογία 29
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση ή ψύξη·

(δ) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια ή σε έναν 
βιομηχανικό καταναλωτή, για τη 
θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη 
βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη, που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για 
ενεργειακούς σκοπούς τα οποία 
παράγονται από βιομάζα·

(ε) «βιομάζα για ενέργεια»: στερεά, αέρια 
ή υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς 
τα οποία παράγονται από βιομάζα·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα νομοθεσία καλύπτει όλη την ενέργεια που παράγεται από βιομάζα όχι μόνο αυτήν 
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στον τομέα των μεταφορών ή αυτήν που χρησιμοποιείται ως 
υγρό καύσιμο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
δοθεί ορισμός για τον εν λόγω κυρίαρχο όρο.
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Τροπολογία 31

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

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία που αποσκοπεί στην μετατροπή του όρου "βιοκαύσιμα" σε πιο κατάλληλο 
και ακριβή όρο, όπως για παράδειγμα "καύσιμα κίνησης από βιομάζα". Ο όρος "βιομάζα" είναι 
παραπλανητικός για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι το πρόθεμα "βιο" συνδέεται σε πολλές 
χώρες με την οργανική παραγωγή και τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «υγρότοπος»: έκταση καλυπτόμενη 
ή κορεσμένη από νερό είτε μόνιμα είτε 
για μεγάλο μέρος του έτους·

Αιτιολόγηση

Ο υγρότοπος πρέπει να οριστεί στην παρούσα οδηγία. Οι υγρότοποι αποτελούν σημαντικές 
αποθήκες άνθρακα και αν μετατραπούν αυτό μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση σημαντικών 
ποσοτήτων αερίων θερμοκηπίου. Η μη-αποξηραμένοι τυρφώνες, π.χ. παρθένοι τυρφώνες, 
συμπεριλαμβάνονται βέβαια σε αυτόν τον ορισμό.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) «πιστοποιητικό προσμέτρησης στους 
στόχους (TAC)»: ηλεκτρονικό έγγραφο το 
οποίο φέρει ειδική σήμανση και το οποίο 
αποδεικνύει ότι έχει παραχθεί δεδομένη 
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ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και μπορεί να προσμετρηθεί στους 
δεσμευτικούς στόχους του εκδίδοντος 
κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «καθεστώς στήριξης»: το καθεστώς, το 
οποίο είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης 
ενός κράτους μέλους στην αγορά; και το 
οποίο συμβάλλει στο να εξεύρει αγορές η 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
μειώνοντας το κόστος παραγωγής της εν 
λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή 
πώλησής της ή αυξάνοντας, με την 
επιβολή υποχρέωσης χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με άλλο 
τρόπο, τις ποσότητες της εν λόγω 
ενέργειας που αγοράζονται·

(η) «καθεστώς στήριξης»: το καθεστώς, το 
οποίο δημιουργεί ή ενισχύει κίνητρα για 
την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
εθνικά καθεστώτα στήριξης 
περιλαμβάνουν κυρίως πράσινα 
πιστοποιητικά, επενδυτικές ενισχύσεις, 
φορολογικές απαλλαγές ή ελαφρύνσεις, 
φορολογικές επιστροφές και καθεστώτα 
άμεσης στήριξης τιμής, ιδίως καθεστώτα 
τροφοδότησης και πριμοδότησης·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (θ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ a) "έκταση υψηλής αξίας διατήρησης" 
σημαίνει
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- εκτάσεις που περιέχουν σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
σημαντικές συγκεντρώσεις αξιών 
βιοποικιλότητας (π.χ. ενδημικότητα, 
απειλούμενα είδη, καταφύγια)· 
- σημαντικές σε παγκόσμιο, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο μεγάλες εκτάσεις τοπίου 
όπου υπάρχουν βιώσιμοι πληθυσμοί των 
περισσότερων αν όχι όλων των ειδών που 
εμφανίζονται φυσιολογικά σε φυσικές 
μορφές κατανομής και αφθονίας·
- εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ή 
περιέχουν σπάνια, απειλούμενα 
οικοσυστήματα ή οικοσυστήματα που 
διατρέχουν κίνδυνο· 
- εκτάσεις οι οποίες παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες οικοσυστήματος σε κρίσιμες 
καταστάσεις (π.χ. προστασία της λεκάνης 
απορροής, έλεγχος της διάβρωσης)· 
- εκτάσεις ουσιώδεις για την πλήρωση 
των βασικών αναγκών των τοπικών 
κοινοτήτων (π.χ. διαβίωση, υγεία)· 
- εκτάσεις ζωτικής σημασίας για την 
παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα των 
τοπικών κοινοτήτων (περιοχές 
πολιτισμικής, οικολογικής, οικονομικής ή 
θρησκευτικής σημασίας που 
προσδιορίζονται σε συνεργασία με τέτοιες 
τοπικές κοινότητες)· 

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ορισθεί στο άρθρο 15, παρ. 3 τί σημαίνει "έκταση υψηλής αξίας διατήρησης". Το 
πλαίσιο της " υψηλής αξίας διατήρησης" αναπτύχθηκε αρχικά από το Συμβούλιο Διαχείρισης 
Δασών (που περιλαμβάνεται τώρα στο σύστημα πιστοποίησης FSC) και παρέχει ένα ισχυρό 
πλαίσιο για τον εντοπισμών εκτάσεων υψηλής αξίας διατήρησης που μπορούν ή δεν μπορούν να 
προστατευθούν από την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς συμβάσεις.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ο υπέρτατος στόχος θα είναι να 
εξαλειφθούν προοδευτικά οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 1η 
Ιανουαρίου 2050.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η αλλαγή του κλίματος, οι εκπομπές από τα ορυκτά καύσιμα 
εντός της ΕΕ πρέπει να κατέλθουν στο μέλλον σχεδόν στο 0.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν από κοινού τους 
στόχους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I, Μέρος Α, προς αξιοποίηση 
των συνεργιών.
(α) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να δημιουργήσουν σύστημα το 
οποίο παρέχει σε πρόσωπα τη 
δυνατότητα να μεταβιβάζουν σε τρίτους 
τα πιστοποιητικά προσμέτρησης στους 
στόχους (TAC), τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, μπορούν να προσμετρούνται 
στους εθνικούς στόχους.
β) Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν να 
μεταβιβάζουν στατιστικά μεταξύ τους 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
προκειμένου να προσμετρείται στους 
εθνικούς τους στόχους.
γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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συμφωνήσουν να εκτελούν κοινά σχέδια, 
στα οποία ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
στηρίζουν σχέδια για την προώθηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε άλλο 
κράτος μέλος, προκειμένου η κατ' αυτόν 
τον τρόπο παραγόμενη ενέργεια να 
προσμετρείται κατ' αναλογία στους 
στόχους τους.
δ) Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν την από κοινού 
επίτευξη των στόχων, δημιουργώντας 
κυρίως κοινά διασυνοριακά συστήματα 
στήριξης ή ανοίγοντας τα εθνικά τους 
συστήματα στην ενέργεια που προέρχεται 
από άλλα κράτη μέλη. Στην περίπτωση 
αυτή αποδεικνύουν από κοινού το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας την 
οποία θα είχαν από κοινού εάν θα 
επετύγχαναν τους στόχους τους 
μεμονωμένα.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 38

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. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει τους δεσμευτικούς 
ενδιάμεσους ελάχιστους στόχους του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι συνολικοί στόχοι της ΕΚ και των κρατών 
μελών για το 2020, είναι απαραίτητο να εγκριθούν και υποχρεωτικοί ενδιάμεσοι στόχοι. Η 
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ενδεικτική πορεία που παρατίθεται στο παράρτημα 1B ξεκινάει από πολύ χαμηλή βάση και 
προβλέπει το μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα τελευταία έτη πριν από 
το 2020. Εάν τα κράτη μέλη δεν εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αυτές, θα είναι δύσκολο να 
επιτύχουν τον στόχο τους για το 2020. Από αυτήν την άποψη, η ενδεικτική αυτή πορεία πρέπει 
να θεωρηθεί ως το απολύτως ελάχιστο αναγκαίο.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 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 οδικές μεταφορές το 2015
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 4%
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις
οδικές μεταφορές, του οποίου 
τουλάχιστον το 20% καλύπτεται με τη 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ή υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
βιοαερίων ή καυσίμων κίνησης από  
λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα και φύκια, 
και ότι το μερίδιο είναι τουλάχιστον 8-
10% το 2020, του οποίου το 40-50% 
καλύπτεται με τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, βιοαερίων ή καυσίμων 
κίνησης από  λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα 
και φύκια.
Για τους στόχους του 2020 πρέπει να 
ληφθεί απόφαση το 2015, μετά από 
εκτενή εξέταση της γενικής εμπειρίας 
από την πολιτική για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας για τις μεταφορές με 
ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες για την 
ασφάλεια των τροφίμων, τη 
βιοποικιλότητα και την εμπορική 
διαθεσιμότητα των καυσίμων κίνησης 
από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα και 
φύκια, βιοαέρια και τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή  υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
μέτρηση ενέργειας προς την κατεύθυνση 
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των στόχων στην πρώτη και δεύτερη 
υποπαράγραφο πληροί τα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
που ορίζονται στο άρθρο 15.
Ο γενικός στόχος θα επανεξετάζεται 
τακτικά κάθε τρία χρόνια αρχής 
γενομένης το 2012 βάσει αναφορών της 
Επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο 
20.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α.  Το πολύ έως την 1η Ιανουαρίου 2010, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ενιαία 
Λευκή Βίβλο με την οποία ορίζει ένα 
σφαιρικό κατάλογο όλης της σχετικής 
νομοθεσίας που απαιτείται για την 
εφαρμογή του στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο -1.

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό έργο είναι συχνά κατατετμημένο. Η ύπαρξη ενός ενιαίου κειμένου, 
προετοιμασμένου από την Επιτροπή, το οποίο θα περιγράφει όλη τη νομοθεσία που απαιτείται 
για να επιτευχθεί ο στόχος της προοδευτικής εξάλειψης των εκπομπών GHG από τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ χρήσιμη και θα καταστήσει 
πολύ πιο διαφανές και σαφές το νομοθετικό έργο σε σχέση με το μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θεσπίζει πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 μέθοδο υπολογισμού του 
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μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές 
στο συνολικό μείγμα καυσίμων. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή 
της, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Επικρατεί γενικός προβληματισμός ως προς την σκοπιμότητα του στόχου του 10%. Ο ΕΟΧ 
σύστησε σε πρόσφατη έκθεση να διατηρηθεί η κατανάλωση της αποκαλούμενης πρώτης γενιάς 
των βιοκαυσίμων κάτω από 10%. Η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο θα πρέπει να είναι 
μέρος της λύσης. Ωστόσο, επί του παρόντος, είναι δύσκολο να μετρηθεί το μερίδιο αυτών των 
καυσίμων στο συνολικό μείγμα καυσίμων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή του υδρογόνου στα καύσιμα για μεταφορές, πρέπει να θεσπιστεί μέθοδος 
υπολογισμού.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα κράτος μέλος, του οποίου το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έπεσε κάτω από την ενδεικτική 
πορεία του μέρους Β του παραρτήματος Ι 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία, 
υποβάλει νέο εθνικό σχέδιο δράσης στην 
Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου το αργότερο 
για το επόμενο έτος, παρουσιάζοντας 
κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί 
ότι μελλοντικά το μερίδιο της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές θα ισούται ή θα 
υπερβαίνει την ενδεικτική πορεία του 
μέρους B του παραρτήματος I.

3. Ένα κράτος μέλος, του οποίου το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έπεσε κάτω από τους δεσμευτικούς 
ενδιάμεσους στόχους του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι κατά την αμέσως 
προηγούμενη διετία, υποβάλει νέο εθνικό 
σχέδιο δράσης στην Επιτροπή έως τις 30 
Ιουνίου το αργότερο για το επόμενο έτος, 
παρουσιάζοντας κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι μελλοντικά το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
ισούται ή θα υπερβαίνει την ενδεικτική 
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I.
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν 
κίνητρα για την ανάπτυξη υποδομών 
ανεφοδιασμού σε αέρια καύσιμα για τις 
μεταφορές και βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα να εγγυηθούν στους 
δυνητικούς πελάτες αυτών των οχημάτων 
κίνητρα, ούτως ώστε να προαχθεί η 
δημιουργία αγοράς ευρείας κλίμακας και 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
ευρεία βιώσιμη κινητικότητα. 

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει καθιερωθεί με επιτυχία η χρήση οχημάτων που λειτουργούν 
με εναλλακτικά αέρια καύσιμα, υπήρξε απολύτως αναγκαία η παροχή ισχυρής υποστήριξης εκ 
μέρους των εθνικών κυβερνήσεών τους, και συχνά των τοπικών αρχών.  Βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα, είναι δύσκολο να προαχθεί με επιτυχία χωρίς κυβερνητική υποστήριξη η 
δημιουργία αγοράς ευρείας κλίμακας γι αυτά τα οχήματα.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες 
λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους εφόσον:

9. Η ηλεκτρική ενέργεια και η ενέργεια 
στον τομέα των μεταφορών που 
παράγονται  από ανανεώσιμες πηγές σε 
τρίτες χώρες λαμβάνονται υπόψη μόνο για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους εφόσον:

α) καταναλώνεται στην Κοινότητα· α) εισάγονται και καταναλώνονται στην 
Κοινότητα·

β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 
εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

β) παράγονται από εγκατάσταση η οποία 
άρχισε να λειτουργεί μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και
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οδηγίας· και 
(γ) για την ηλεκτρική ενέργεια έχει 
εκδοθεί εγγύηση προέλευσης στο πλαίσιο 
ενός συστήματος εγγύησης προέλευσης το 
οποίο είναι ισοδύναμο με το προβλεπόμενο 
στην παρούσα οδηγία.

(γ) έχει εκδοθεί γι αυτές εγγύηση 
προέλευσης στο πλαίσιο ενός συστήματος 
εγγύησης προέλευσης το οποίο είναι 
ισοδύναμο με το προβλεπόμενο στην 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη 
συνολική παραγωγή ενέργειας στην τρίτη 
χώρα δεν μειώνεται λόγω της εισαγωγής 
ενέργειας στην Κοινότητα και 

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εναλλακτικά, αντί των εγγυήσεων 
προέλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκδίδουν εθελουσίως πιστοποιητικά 
προσμέτρησης στους στόχους (TAC), για 
τα οποία η παρούσα οδηγία δεν 
θεμελιώνει δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα TAC συμφωνούν με 
τις παραγράφους 1 έως 4. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα TAC
φέρουν σαφή σχετική σήμανση και 
ακυρώνονται ηλεκτρονικά.
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι εγγυήσεις προέλευσης (ΕΠ) και τα 
(TAC) δεν θεμελιώνουν από μόνα τους 
δικαίωμα στήριξης από εθνικά 
συστήματα στήριξης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 –  τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
προέλευσης

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα 
πιστοποιητικών προσμέτρησης στους 

στόχους (TAC)
1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:
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(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης· 

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου TAC,

β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· β) έκδοση TAC,
γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης
εγγυήσεων προέλευσης·

γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
TAC,

δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης· δ) ακύρωση TAC,
ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και προς 
καθένα από τους άλλους αρμόδιους φορείς 
και ακυρώθηκαν.

ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των TAC που εκδόθηκαν, 
μεταβιβάσθηκαν από και προς καθένα από 
τους άλλους αρμόδιους φορείς και 
ακυρώθηκαν.
(Οριζόντια τροπολογία: Σε ολόκληρο το κείμενο 
της οδηγίας ο όρος "εγγυήσεις προέλευσης" 
αντικαθίσταται από τον όρο "πιστοποιητικά 
προσμέτρησης στους στόχους (TAC)."

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο 
μητρώο κάθε φορά. 

3. Το εθνικό μητρώο TAC καταχωρίζει τα 
TAC τα οποία κατέχει κάθε πρόσωπο. Το 
TAC δεν μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε 
ένα μόνο μητρώο κάθε φορά

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο αρμόδιος φορέας είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε εγκατάσταση που 
λειτουργεί στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Δεν είναι αρμόδιος για την έκδοση 
TAC από εγκαταστάσεις που λειτουργούν 
σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να μην παραβιάζονται οι 
αρμοδιότητες που εκχωρεί η παρούσα 
οδηγία σε αρμόδιους φορείς που έχουν 
συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν εκδίδουν 
πιστοποιητικά προσμέτρησης στους 
στόχους TAC μπορούν να αποφασίζουν 
ότι τα TAC τα οποία έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη ακυρώνονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1. Στην περίπτωση 
αυτή ορίζουν έναν αρμόδιο φορέα για το 
σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – τίτλος και εισαγωγικό εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
εγγυήσεων προέλευσης

Επιπτώσεις από την ακύρωση των TAC·

1. Τα κράτη μέλη τα οποία εκδίδουν TAC
μπορούν να προσμετρούν στους εθνικούς 
τους στόχους τα TAC σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για τους 
σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με τους εθνικούς στόχους:

2. Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει 
ένα TAC το οποίο δεν εξέδωσε ο ίδιος, μια 
ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, για τους σκοπούς της 
εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους:

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών τους στόχων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μέσω 
κατάλληλων μέσων στήριξης. 

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Μηχανισμός άμεσων κυρώσεων

1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η σαφής 
και σταθερή συμμόρφωση των κρατών 
μελών προς τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει έναν 
μηχανισμό επιβολής άμεσων κυρώσεων 
εναντίον τους.
2. Η Επιτροπή επιβάλλει άμεσες 
κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν 
συμμορφώνονται προς τους στόχους της 
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οδηγίας, μη επιτυγχάνοντας τους 
υποχρεωτικούς προσωρινούς στόχους 
που ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I στην αμέσως 
προηγούμενη διετή περίοδο, και που δεν 
μπορούν να αποδείξουν ότι έλαβαν 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης 
από ένα τρίτο κράτος μέλος (το οποίο 
υπερέβη τους στόχους του) σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 9. Σε περίπτωση κοινών 
σχεδίων ή κοινών εθνικών σχεδίων δύο ή 
περισσότερων κρατών μελών, η 
Επιτροπή επιβάλλει κοινά πρόστιμα στα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
αντίστοιχη κοινή εφαρμογή ή κοινό 
σχέδιο, και τα οποία δεν πέτυχαν τους 
κοινούς υποχρεωτικούς στόχους πορείας.
3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 
1, και πιο συγκεκριμένα για τη θέσπιση 
έως το τέλος του 2010 το αργότερο των 
αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών, 
των μεθόδων υπολογισμού και είσπραξης 
των κυρώσεων μη συμμόρφωσης και για 
τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για 
τον διοικητικό χειρισμό και για την 
ίδρυση ειδικού ταμείου, στο οποίο θα 
διατίθενται τα εν λόγω έσοδα, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (έσοδα 
ειδικού προορισμού). Τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμογής περιλαμβάνουν επίσης 
διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και τη 
χρήση του ταμείου για τη στήριξη των 
σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στα κράτη μέλη που 
υπερέβησαν τους στόχους τους, και 
γενικά για τη βελτίωση και την ενίσχυση 
της έρευνας, της παραγωγής και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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4. Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία 
άμεσων κυρώσεων αμέσως όταν η 
αξιολόγηση της έκθεσης ενός κράτους 
μέλους αποκαλύψει ότι το εν λόγω κράτος 
μέλος δεν συμμορφώθηκε ή όταν έχουν 
συγκεντρωθεί αποδείξεις ανά πάσα 
στιγμή ότι ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του.
5. Η ποινή πρέπει να υπολογίζεται με 
βάση το έλλειμμα MWh ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
έναντι του υποχρεωτικού του στόχου, 
και πρέπει να καθοριστεί στο κατάλληλο 
επίπεδο προκειμένου να παρέχει ισχυρό 
κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με σκοπό να συμμορφωθούν, 
και ακόμα και να υπερβούν τους 
εθνικούς στόχους.
6. Τα μέτρα τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ 
άλλων, συμπληρώνοντάς την, εκδίδονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
7. Η καταβολή του ποσού της κύρωσης 
δεν απαλλάσσει το κράτος μέλος από την 
υποχρέωση να εκπληρώσει τους 
υποχρεωτικούς προσωρινούς στόχους του 
που ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I και τον συνολικό στόχο 
που ορίζεται στην τρίτη στήλη του 
πίνακα στο παράρτημα I. Το άρθρο 4 
παράγραφος 3 επίσης θα ισχύει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Οι ποσοστώσεις και οι εισφορές χρησιμοποιούνται επί μακρόν ως κανονιστικά μέσα στο 
κοινοτικό δίκαιο· τώρα, ως μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει να θεσπιστούν 
κυρώσεις που θα παρέχουν κίνητρα για τη συμμόρφωση των κρατών μελών. Οι εν λόγω 
κυρώσεις θα πρέπει να υπολογιστούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
ένα ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να 
συμμορφωθούν, και ακόμα και να υπερβούν τους στόχους τους. Σύμφωνα με τις τρέχουσες 
οικονομικές εκτιμήσεις, τα 90 ευρώ ανά MWh ανανεώσιμης ενέργειας που δεν έχει επιτευχθεί 
είναι η κατάλληλη βάση κυρώσεων.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) επιτυγχάνεται συνοχή με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης, σχεδιασμού και 
χορήγησης αδειών που προβλέπονται στις 
υφιστάμενες πράξεις της νομοθεσίας της 
ΕΕ για το περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Σε πολυάριθμες οδηγίες της ΕΕ προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης επιπτώσεων και 
χορήγησης αδειών. Για λόγους διασφάλισης της ομαλής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, οι διαδικασίες που προβλέπονται στη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές θα 
πρέπει να  χαρακτηρίζονται από συνοχή με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και διαδικασίες.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από τα συστήματα ενίσχυσης. Όταν 
υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα 
οικολογικά σήματα, τα ενεργειακά σήματα 
και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς 
που θεσπίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και 
τα συστήματα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από τα συστήματα ενίσχυσης. Όταν 
υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα 
οικολογικά σήματα, τα ενεργειακά σήματα 
και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς 
που θεσπίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και 
τα συστήματα και δεν προκαλούν 
στεγανοποίηση των εθνικών αγορών.
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές δεν πρέπει να εφαρμόζονται με στόχο την προστασία των 
εθνικών αγορών. Οι περιορισμοί που υφίστανται στην εσωτερική αγορά εμποδίζουν ήδη σήμερα 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή 

α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· 

β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 

β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· ή 

(βα) τους όρους σχετικά με την 
οικονομική απόδοση και την τεχνική 
σκοπιμότητα.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β α) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη χρήση θερμότητας από σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, 
εφόσον αυτοί είναι υψηλής απόδοσης 
κατά την έννοια της κοινοτικής οδηγίας 
2004/8/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η τηλεθέρμανση από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας συμβάλλει σημαντικά 
στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πρώτων υλών και στη μείωση των εκπομπών CO2. 
Δεδομένου ότι η τηλεθέρμανση δεν μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να 
γίνεται μια όσο το δυνατόν γενικότερη χρήση εκεί όπου υπάρχουν δίκτυα τηλεθέρμανσης. 
Επομένως, η χρήση τηλεθέρμανσης δεν πρέπει να περιορίζεται από την υποχρέωση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν 
περιορίζουν ούτε παρεμποδίζουν την 
διάθεση στην αγορά και/ή την θέση σε 
λειτουργία στην επικράτειά τους 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που είναι συμβατές με 
τις οδηγίες που αφορούν την σήμανση 
συμμόρφωσης CE ή με τα ευρωπαϊκά 
τεχνικά πρότυπα ή που διατίθενται 
νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 59

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 διασφαλίζουν ότι 
υφίστανται καθεστώτα πιστοποίησης ή 
ισοδύναμα συστήματα επαγγελματικών 
προσόντων για τους εγκαταστάτες μικρής 
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα 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, με την επιφύλαξη της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση στο δίκτυο

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες τα συστήματα στήριξης που παρέχονται για την χρήση βιοαερίων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού να συνταιριάζονται με 
οικονομικά ουδέτερα συστήματα στήριξης για την παραγωγή βιομεθανίου ποιότητας 
κατάλληλης για εισχώρηση σε αγωγούς και χρήση σε οχήματα.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
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.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την ανάπτυξη δικτυακής 
υποδομής που να επιτρέπει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και αέριων καυσίμων για τις 
μεταφορές (όπως βιοαέρια/βιομεθάνιο)
και αστικής θέρμανσης και/ή ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
ενδείκνυται, των διασυνδέσεων μεταξύ 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες τα συστήματα στήριξης που παρέχονται για την χρήση βιοαερίων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού να συνταιριάζονται με 
οικονομικά ουδέτερα συστήματα στήριξης για την παραγωγή βιομεθανίου ποιότητας 
κατάλληλης για εισχώρηση σε αγωγούς και χρήση σε οχήματα.
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Τροπολογία 62

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 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. 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 του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται την 
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης καθώς και 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 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. 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.

Αιτιολόγηση

Η προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι σημαντική για την επίτευξη του 
στόχου του 20% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικαιολογείται με βάση:  τις διακρίσεις που 
υφίστανται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αιολική 
ενέργεια επιδρά ευνοϊκά στις τιμές ενέργειας λόγω του χαμηλού περιθωριακού κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την αιολική ενέργεια. Μόνον οι καταναλωτές 
γερμανικής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2006 επωφελήθηκαν περίπου από εξοικονομήσεις 
4,98 δισ. ευρώ (Μελέτη του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος http://www.erneuerbare-
energien.de/inhalt/39649/). 
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Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη 
δικτυακής υποδομής παραγωγής 
φυσικού αερίου που να επιτρέπει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.
2. Με την επιφύλαξη της αξιοπιστίας της 
ασφάλειας του δικτύου φυσικού αερίου, οι 
εθνικές αρχές εγγυώνται την λήψη και 
την διανομή του φυσικού αερίου που 
παράγεται από AΠΕ, με προτεραιότητα 
πρόσβασης.
3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
εθνικές αρχές δικτύου φυσικού αερίου να 
δημοσιεύουν τους πρότυπους κανόνες 
τους που αφορούν τις επενδύσεις για την 
αναγκαία τεχνική προσαρμογή. 
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χρέωση τελών μεταφοράς και διανομής 
δεν μεροληπτεί εις βάρος του αερίου που 
παράγεται από ΑΠΕ και ότι τα εν λόγω 
τέλη αντανακλούν πιθανά οφέλη από 
απόψεως κόστους που προκύπτουν από 
την σύνδεση των μονάδων με το δίκτυο 
αερίου.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις τόσο για την παραγωγή αερίου όσο και για την ηλεκτρική 
ενέργεια.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Αειφόρες κατηγορίες ανανεώσιμης 

ενέργειας
1. Για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας, 
τα σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
κρίνονται αειφόρα από περιβαλλοντική 
άποψη εάν πληρούν τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. 
2. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
κανονισμούς προγραμματισμού που 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κρίνονται 
συμβατές προς το παρόν άρθρο: 
(α) όλες οι μορφές φωτοβολταϊκής 
ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη ορίζουν 
ένα ανώτατο όριο πέραν του οποίου 
απαιτείται αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου, η οποία δεν 
μπορεί να είναι κατώτερη του 1 MW για 
όλες τις μονάδες μιας μόνης αίτησης 
πολεοδομικής άδειας·
(β) ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς 
αιολικής ενέργειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5·
(γ) μεγάλης κλίμακας συγκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας υπό τον όρο ότι δεν βρίσκονται 
σε  αρόσιμη γη με τρέχουσα παραγωγή· 
τα κράτη μέλη όμως μπορούν να 
ζητήσουν αξιολογήσεις του
περιβαλλοντικού αντίκτυπου για 
εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν τα 5 MW 
στις ευαίσθητες ζώνες που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό και σε μικρά νησιά·
(δ) συνδυασμένες εγκαταστάσεις 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού 
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που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή 
βιομάζας με παραγωγική ικανότητα 
μικρότερη των 5MW·
(ε) όλες οι μορφές ηλεκτρικού ρεύματος 
από μη ορυκτά καύσιμα που παράγονται 
σε σταθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 12 και 14·
(στ) η σε βιομηχανική κλίμακα 
μετατροπή του CO2  σε καύσιμα μέσω 
φορέα φυκιών ή συγκρίσιμης τεχνολογίας, 
και συγκεκριμένα όπου αυτό αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος προγράμματος  
δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης 
άνθρακα από μια εγκατάσταση 
παραγωγής ενέργειας προερχόμενης από 
ορυκτά καύσιμα ή μια βιομηχανική 
εγκατάσταση εντατικής παραγωγής 
ενέργειας.
Οι νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που δεν είχαν επιδειχθεί όταν 
άρχισε να ισχύει η παρούσα οδηγία και 
που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν 
τα κριτήρια που περιέχονται στο παρόν 
άρθρο μπορούν να προστεθούν 
προσωρινά στην παράγραφο αυτή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παρ. 2, εν 
αναμονή της επανεξέτασης της παρούσας 
οδηγίας.
3. Όποια εγκατάσταση ή πρόγραμμα δεν 
πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2  μπορεί παρά ταύτα να 
κριθεί ότι συμμορφούται προς τους όρους 
του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 
κατόπιν αξιολόγησης του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου που να 
διαβεβαιώνει ότι συμμορφούται προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12, παρ. 5, η Επιτροπή προτείνει 
νομοθεσία σχετική με την  απόδοση 
μετατροπής ενέργειας των καυσίμων που 
παράγονται σύμφωνα με το άρθρο 15 
προς χρήση στον τομέα των μεταφορών.
5. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν 
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συγκεκριμένα μέρη της επικράτειάς τους, 
όπως εθνικά ή περιφερειακά πάρκα, 
περιοχές υψηλής αξίας από πλευράς 
βιοποικιλότητας, περιοχές 
μετανάστευσης πτηνών, περιοχές 
υψίστης φυσικής ομορφιάς ή τοπία 
εθνικής κληρονομιάς, ζώνες που να 
καθορίζονται από την Οδηγία περί 
βιότοπων και/ή άλλους σχετικούς διεθνείς 
κανονισμούς βιοποικιλόητας, ώστε να 
αυτά να μπορούν να εξαιρεθούν της 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, είτε για 
την παραγωγή κάθε μορφής παραγωγής 
ενέργειας ή για συγκεκριμένες 
ανανεώσιμες τεχνολογίες.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής η αντιμετώπισή της για τα κριτήρια αειφορίας είναι σχεδόν 
αρνητική, καθώς φαίνεται να καθιερώνει ""απαγορευμένες περιοχές".  Αυτό το νέο άρθρο 
επιχειρεί να αποκαταστήσει αυτή την αρνητική ισορροπία τονίζοντας αυτές τις ανανεώσιμες 
τεχνολογίες οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις ως προς την κλίμακα και την 
τοποθεσία, δεν ασχολούνται με κάποια σημαντικά θέματα αειφορίας, με αποτέλεσμα να μένει το 
βάρος της απόδειξης σε ορισμένα κράτη μέλη. Το σχέδιο δεν προορίζεται να αποτελέσει 
οριστικό κατάλογο και με σαφή τρόπο επιτρέπει στις τεχνολογίες, ήδη υφιστάμενες ή 
μελλοντικές,  που πληρούν το ίδιο επίπεδο αειφορίας, να εντοπίζονται γρήγορα για σκοπούς 
προγραμματισμού και επένδυσης.  

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής
αειφορίας για την ενέργεια από βιομάζα

Αιτιολόγηση

Εκτός από περιβαλλοντικά κριτήρια είναι επίσης αναγκαία και κοινωνικά κριτήρια.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

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. Η ενέργεια από βιομάζα λαμβάνεται
υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ) 
κατωτέρω μόνον εφόσον πληροί τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 8:

Αιτιολόγηση

Η αειφόρος παραγωγή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην περιβαλλοντική αειφορία. Τα 
κοινωνικά προβλήματα και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλεί η 
παραγωγή βιοκαυσίμων, για τα οποία υπάρχει εκτεταμένη τεκμηρίωση, καταδεικνύουν ότι στα 
κριτήρια αειφορίας της ΕΕ πρέπει να ενσωματωθούν κοινωνικά πρότυπα. 

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) για την μέτρηση της συμμόρφωσης 
των καυσίμων για μεταφορές με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για την ποιότητα 
των καυσίμων·

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις για τα βιοκαύσιμα στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να εναρμονιστούν τόσο 
με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και με την οδηγία για την ποιότητα των 
καυσίμων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία διασταυρούμενη αναφορά, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα ισχύει μία δέσμη κανόνων στο πλαίσιο αμφότερων των οδηγιών.
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Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 ενέργειας από 
βιομάζα η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, είναι  τουλάχιστον 45%  
από την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 
αυτής και τουλάχιστον 60%  από 1ης 
Ιανουαρίου 2015.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση καυσίμων κίνησης      
από βιομάζα που έχει παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2009, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο - 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. Η ενέργεια από βιομάζα που 
λαμβάνεται 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,  εκτός εάν υπάρχουν 
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτή 
προέρχεται από πρακτικές αειφόρου 
διαχείρισης και ότι η παραγωγή και 
εξόρυξη αυτής της πρώτης ύλης δεν 
αποτελεί αρνητική επέμβαση επί της 
βιοποικιλότητας, και/ή τα διαθέσιμα 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι η σύνθεση 
και οι διαδικασίες των φυσικών ειδών θα 
αποκατασταθούν μετά από μια τέτοια 
επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει,  εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά το Νοέμβριο του 2005  ή 
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μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κατάλογος "απαγορευμένων" περιοχών παραλείπει ορισμένες ευαίσθητες 
περιοχές και πρέπει να συμπληρωθεί, για παράδειγμα με την έγκριση των κατηγοριών 
Εκτάσεων Υψηλής Αξίας Διατήρησης. Στην αρχική πρόταση περιοχές εκτάσεων είναι είτε 
ανοικτές σε πλήρη παραγωγή βιοκαυσίμων είτε απαγορεύεται η χρήση τους. Στην Ευρώπη, 
καθώς και αλλού, η αειφόρος διαχείριση πρέπει να είναι δυνατή έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιούνται περιορισμένα ποσά βιομάζας, εάν αυτό γίνεται με αειφόρο τρόπο. 

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) έκταση υψηλής αξίας διατήρησης

Αιτιολόγηση

Ενώ η βιομάζα που προορίζεται για τις μεταφορές πρέπει να περιοριστεί σε πρώτες ύλες που 
δεν έχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης ή όπου μπορεί να αποδειχθεί βελτίωση της δέσμευσης 
άνθρακα, η αξιοποίηση της βιομάζας για άλλες ενεργειακές χρήσεις πρέπει να ρυθμιστεί 
προκειμένου να αποτραπούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - 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 και 
αν αποδειχθεί ότι η ένταση και η 
περιοδικότητα οιασδήποτε ανθρώπινης 
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επέμβασης ήταν και θα συνεχίσει να είναι 
τέτοιες που επιτρέπουν την 
αποκατάσταση και σύνθεση των φυσικών 
ειδών και των διεργασιών·

Αιτιολόγηση

Ενώ η βιομάζα που προορίζεται για τις μεταφορές πρέπει να περιοριστεί σε πρώτες ύλες που 
δεν έχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης ή όπου μπορεί να αποδειχθεί βελτίωση της δέσμευσης 
άνθρακα, η αξιοποίηση της βιομάζας για άλλες ενεργειακές χρήσεις πρέπει να ρυθμιστεί 
προκειμένου να αποτραπούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
έχουν οριστεί για την προστασία των 
σπάνιων, απειλούμενων οικοσυστημάτων 
ή ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς 
συμφωνίες, εκτός εάν υποβληθούν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν 
θίγει τους σκοπούς αυτούς·

Αιτιολόγηση

Ενώ η βιομάζα που προορίζεται για τις μεταφορές πρέπει να περιοριστεί σε πρώτες ύλες που 
δεν έχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης ή όπου μπορεί να αποδειχθεί βελτίωση της δέσμευσης 
άνθρακα, η αξιοποίηση της βιομάζας για άλλες ενεργειακές χρήσεις πρέπει να ρυθμιστεί 
προκειμένου να αποτραπούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 73

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 

4. Η ενέργεια από βιομάζα που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
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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:

αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Νοέμβριο του 
2005, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - στοιχείο βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σαβάνες και εκτάσεις χαμηλής 
βλάστησης, δηλαδή εκτάσεις όπου 
εναλλάσσονται δένδρα, θάμνοι και 
λειμώνες με υψηλά αποθέματα άνθρακα·

Αιτιολόγηση

Ενώ η βιομάζα που προορίζεται για τις μεταφορές πρέπει να περιοριστεί σε πρώτες ύλες που 
δεν έχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης ή όπου μπορεί να αποδειχθεί βελτίωση της δέσμευσης 
άνθρακα, η αξιοποίηση της βιομάζας για άλλες ενεργειακές χρήσεις πρέπει να ρυθμιστεί 
προκειμένου να αποτραπούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 -  παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά 
τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η 
έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά 
τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η 
έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε το Νοέμβριο του 2005.
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Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 -  παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Άσχετα από το εάν οι πρώτες ύλες 
καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός της 
επικράτειας της Κοινότητας, η ενέργεια 
που παράγεται από βιομάζα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο εάν 
έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για 
την πρόληψη:
α) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, λόγω 
της εισχώρησης ρύπων και υπερβολικών 
ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών•
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.
(γ) της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
(δ) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
εδαφών.

Τροπολογία 77

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 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/200317 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενέργειας από βιομάζα η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
λαμβάνονται 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' 
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κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του 
ίδιου κανονισμού.

Τροπολογία 78

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 βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις 
ενός μηχανισμού υπέρ της αειφορίας που 
θα αφορά τις ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας, εκτός βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη 
τους υφιστάμενους κανόνες, τις 
προδιαγραφές και τις αρχές σχετικά με 
την αειφόρο δασοκομία, καθώς και το 
επιτελούμενο έργο για την καθιέρωση 
προδιαγραφών στον τομέα αυτό. 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.

Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη επέκταση των κριτηρίων αειφορίας για τη βιομάζα πρέπει να αναγνωρίζεται τους 
υφιστάμενους κανόνες, τις προδιαγραφές και τις αρχές σχετικά με την αειφόρο δασοκομία, 
καθώς και τις προωθούμενες προδιαγραφές.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η βιομάζα που προορίζεται για 
ενέργεια δεν λαμβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 



PE406.140v02-00 60/92 AD\730754EL.doc

EL

παράγραφο 1, εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί από οικονομικούς φορείς ότι η 
παραγωγή  πρώτων υλών 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια:
α) σεβασμός των δικαιωμάτων ως προς 
την έγγειο ιδιοκτησία των κοινοτήτων και 
τοπικών αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως 
αυτά αναφέρονται στις συμβάσεις, 
δηλώσεις και συστάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών όπως: 
-το δικαίωμα για τη χρήση της γης να
μπορεί να αποδειχθεί ,
- η χρήση της γης δεν θίγει τα νόμιμα, τα 
εθιμικά ή τα παραδοσιακά δικαιώματα 
άλλων χρηστών χωρίς την εκ των 
προτέρων ελεύθερη και εμπεριστατωμένη 
συγκατάθεσή τους, 
β) σεβασμός των κανόνων των 
Ηνωμένων Εθνών περί παιδικής 
προστασία,
(γ) συμμόρφωση προς το εσωτερικό 
δίκαιο περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων καθώς και προς τη 
νομοθεσία περί της ελάχιστης αμοιβής,
(δ) συμμόρφωση προς τα πρότυπα των 
σχετικών συμβάσεων και συστάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Η συμμόρφωση προς τα κριτήρια που 
απαριθμώνται στην παράγραφο αυτή 
ελέγχεται βάσει του άρθρου 16, ή με τη 
συμμετοχή σε εθελοντικά εθνικά ή διεθνή 
καθεστώτα που πιστοποιούν ότι η 
παραγωγή πληροί τα πρότυπα της 
παραγράφου αυτής.  Πρέπει να εγκριθεί η 
ομαδική πιστοποίηση για μικρής 
κλίμακας παραγωγούς.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή ορίζει επιτροπή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που 
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αναπτύσσει μηχανισμό για την ακριβή 
αξιολόγηση και αντιμετώπιση των 
έμμεσων επιπτώσεων της βιοενέργειας 
στην αλλαγή χρήσεων γης και τον έμμεσο 
αντίκτυπο στην υποβάθμιση των φυσικών 
δασών ή άλλων φυσικών 
οικοσυστημάτων, που θα τεθεί σε 
εφαρμογή το αργότερο από την 31η

Δεκεμβρίου 2010. Έχει ζωτική σημασία 
να περιληφθούν οι έμμεσες επιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Η αειφόρος παραγωγή δεν πρέπει να περιορίζεται στην περιβαλλοντική αειφορία. Τα κοινωνικά 
προβλήματα και οι δεόντως τεκμηριωμένες καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον 
αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων, αποδεικνύουν ότι οι κοινωνικές προδιαγραφές πρέπει να 
ενσωματωθούν στα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ όσον αφορά τα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

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 η ενέργεια από βιομάζα  πρόκειται 
να ληφθεί 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 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων (α) παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων 
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με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας 
είναι δυνατό να αναμειγνύονται·

με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας 
είναι δυνατό να αναμειγνύονται υπό τον 
όρο ότι όλες οι παρτίδες πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στο 
άρθρο 15·

Αιτιολόγηση

Όλες οι παρτίδες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, διαφορετικά υπάρχει προφανής κίνδυνος να 
αναμειγνύονται απλώς τα βιοκαύσιμα και βιορευστά με χαμηλή απόδοση αερίων του 
θερμοκηπίου  με τα βιοκαύσιμα και βιορευστά υψηλής απόδοσης και τοιουτοτρόπως να 
παρακάμπτονται τα κριτήρια.   

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεσή της του 2009 η Επιτροπή θα 
προτείνει επίσης ένα πρόγραμμα ελέγχου 
της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια 
αειφορίας στο άρθρο 15.

Αιτιολόγηση

Ενώ προτείνεται να επεκταθούν τα κριτήρια από τα βιοκαύσιμα σε όλες τις χρήσεις ενέργειας 
από βιομάζα, λείπει μια σθεναρή μεθοδολογια για τον έλεγχο της συμμόρφωση για όλες τις 
άλλες χρήσεις ενέργειας από βιομάζα εκτός από τα βιοκαύσιμα. Θάπρεπε λοιπόν να υποβάλει 
μια τέτοια επέκταση η Επιτροπή σε μια έκθεση του 2009. 

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 
της Κοινότητας και τρίτων χωρών 
αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που παράγονται από πρώτες 

4. Η Επιτροπή συνάπτει διμερείς και 
πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της 
Κοινότητας και τρίτων χωρών για να 
εγγυηθεί ότι η ενέργεια που παράγεται 
από βιομάζα που παράγεται από πρώτες 
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ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αειφορίας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ή 4 του άρθρου 15.

ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αειφορίας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ή 4, 7α και 8 του άρθρου 15. 
Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν μέτρα που 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

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 μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή καθεστώτα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
ενέργειας από βιομάζα 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 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 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία 33 του Anders Wijkman για την προσθήκη του άρθρου 15, 
παράγραφος 7a και την τροπολογία των Wijkman, Bowis και Corbey επί του άρθρου 15 
παράγραφος 8 (νέα).

Τροπολογία 85

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 
2. Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων 
αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

(6) Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 
2. Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων 
αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Οι 
αποφάσεις αυτές μπορούν επίσης να 
ανακληθούν νωρίτερα, αν υπάρξουν 
στοιχεία που να υποδηλώνουν παραβίαση 
των προδιαγραφών αειφορίας ή ότι τα 
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συστήματα ή οι συμφωνίες δεν 
εξασφαλίζουν επαρκείς προδιαγραφές 
αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου 
ελέγχου ανά τακτικά και συχνά 
διαστήματα.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 16.6 αναφέρει ότι οι αποφάσεις για συμπερίληψη διεθνών συμφωνιών και 
συστημάτων δεν θα ισχύουν άνω των πέντε ετών. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να μπορούν να 
ανακληθούν νωρίτερα αν υπάρξουν στοιχεία που να υποδηλώνουν  ότι τα συστήματα ή οι 
συμφωνίες δεν εξασφαλίζουν τα αναγκαία κριτήρια ή επαρκείς προδιαγραφές αξιοπιστίας, 
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός του αντικτύπου των 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών στα 

αέρια θερμοκηπίου

Υπολογισμός του αντικτύπου της 
ενέργειας από βιομάζα στα αέρια 

θερμοκηπίου

Αιτιολόγηση

Οι έμμεσες αλλαγές των χρήσεων γης συνεπάγονται ότι αν μια έκταση χρησιμοποιείται για 
παραγωγή βιοκαυσίμων αντί τροφίμων, σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου αυξάνεται η 
παραγωγή τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών ή άλλων μη αγροτικών γαιών, προκειμένου 
να εξισορροπηθεί η απώλεια παραγωγής τροφίμων. Αυτό έχει αρνητική επίπτωση στις επιδόσεις 
των βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και η Επιτροπή δεν το λαμβάνει υπόψη. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να περιληφθεί ένας συντελεστής που θα περιορίζει την επίπτωση 
της έμμεσης αλλαγής των χρήσεων γης από τις καθορισμένες ή πραγματικές τιμές αερίων 
θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα. Ο συντελεστής αυτός θα παράσχει κίνητρο για τη χρήση πιο 
αποδοτικών συγκομιδών και αποδοτικότερες χρήσεις γης.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 

1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας από 
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και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, 
υπολογίζεται ως εξής:

βιομάζα που λαμβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, υπολογίζεται ως εξής:

Αιτιολόγηση

Οι έμμεσες αλλαγές των χρήσεων γης συνεπάγονται ότι αν μια έκταση χρησιμοποιείται για 
παραγωγή βιοκαυσίμων αντί τροφίμων, σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου αυξάνεται η 
παραγωγή τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών ή άλλων μη αγροτικών γαιών, προκειμένου 
να εξισορροπηθεί η απώλεια παραγωγής τροφίμων. Αυτό έχει αρνητική επίπτωση στις επιδόσεις 
των βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και η Επιτροπή δεν το λαμβάνει υπόψη. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να περιληφθεί ένας συντελεστής που θα περιορίζει την επίπτωση 
της έμμεσης αλλαγής των χρήσεων γης από τις καθορισμένες ή πραγματικές τιμές αερίων 
θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα. Ο συντελεστής αυτός θα παράσχει κίνητρο για τη χρήση πιο 
αποδοτικών συγκομιδών και αποδοτικότερες χρήσεις γης.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, εάν 
στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος VII
προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής του 
βιοκαυσίμου, χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προτιμηθεί η χρήση πραγματικών τιμών. Η χρήση των επί μέρους αναλυμένων 
προκαθορισμένων τιμών είναι δυνατή για ορισμένες φάσεις της διαδικασίας παραγωγής.

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Οι εκπομπές που οφείλονται σε 
έμμεση αλλαγή χρήσεων γης, όπως 
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ορίζονται στο Μέρος Γ του 
παραρτήματος VII, προστίθενται εκτός 
αν η παραγωγή βασίζεται σε πρώτες ύλες 
που δεν απαιτούν τη χρήση αρόσιμων 
γαιών, βοσκοτόπων ή μονίμως 
καλλιεργούμενων γαιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από την έμμεση αλλαγή χρήσεων γης δεν καλύπτονται από την πρόταση της 
Επιτροπής. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι εκπομπές αυτές μπορεί να είναι σημαντικές. Κατά 
συνέπεια, οι εκπομπές πρέπει να προστεθούν στις προκαθορισμένες τιμές, καθώς και σε 
οποιαδήποτε υπολογιζόμενη τιμή.

Τροπολογία 90

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 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.
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Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προκαθορισμένες τιμές του μέρους 
Α του παραρτήματος VII για τα 
βιοκαύσιμα, και οι αναλυτικές 
προκαθορισμένες τιμές για την 
καλλιέργεια του μέρους Δ του 
παραρτήματος VII για τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά, εφαρμόζονται μόνον όταν 
οι αντίστοιχες πρώτες ύλες 
καλλιεργούνται:

3. Οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές 
για την καλλιέργεια του μέρους Δ του 
παραρτήματος VII για τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και τα 
υγρά καύσιμα από βιομάζα, εφαρμόζονται 
μόνον όταν οι αντίστοιχες πρώτες ύλες 
καλλιεργούνται:

Αιτιολόγηση

Προτιμητέα επιλογή πρέπει να είναι οι πραγματικές τιμές. Οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές 
για την καλλιέργεια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι πρώτες ύλες προέρχονται από 
τρίτες χώρες και από αδρανείς, περιθωριακές και υποβαθμισμένες εκτάσεις που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 92

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 
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.

4. Κάθε τρία έτη από της ενάρξεως της
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
προβαίνει σε επισκόπηση σχετικά με τις 
τυπικές και προκαθορισμένες τιμές που 
παρατίθενται στο Παράρτημα VII, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές 
από καλλιέργειες. Σ' ό, τι αφορά τις 
τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για 
τις καλλιέργειες, η Επιτροπή υποβάλλει 
τιμές που αντικατοπτρίζουν 
περιφερειακές και κλιματολογικές 
συνθήκες. Στη διαδικασία επισκόπησης 
ζητούνται οι απόψεις των παραγωγών 
τόσο από τρίτες χώρες όσο και από την 
Κοινότητα. Επί πλέον, η Επιτροπή 
αξιολογεί, και αν κριθεί αναγκαίο 
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προτείνει, τυπικές και προκαθορισμένες 
τιμές για καλλιέργειες που χρησιμοποιούν 
αειφόρες μεθόδους γεωργικής και 
βιολογικής καλλιέργειας. 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. Οι τιμές για τις εκπομπές 
που προκαλούνται από την έμμεση 
αλλαγή στις χρήσεις γης, όπως ορίζεται 
στο Μέρος Γ του Παραρτήματος VII, 
αναθεωρούνται ανά τρία έτη βάσει των 
πιο πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων 
και μπορούν να προσαρμοστούν στους 
ειδικούς συντελεστές για τη χρήση της 
γης και/ή των πρώτων υλών.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 5 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι 
προκαθορισμένες τιμές είναι συντηρητικές 
σε σύγκριση με τις κανονικές διαδικασίες 
παραγωγής.

(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι 
προκαθορισμένες τιμές αντιπροσωπεύουν 
το 90% των τιμών για τις διαδικασίες 
παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές πρέπει να ορίζονται με βάση συνεκτικό κανόνα και για να μην 
παρέχουν πλεονεκτήματα σε αυτούς με τις χειρότερες επιδόσεις, πρέπει να είναι συντηρητικές.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις για τα βιοκαύσιμα Ειδικές διατάξεις για την προώθηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις μεταφορές
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Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
κοινό ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα 
βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων κίνησης. Για τα ποσοστά 
βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα 
πετρελαιοειδών που υπερβαίνουν την 
οριακή τιμή του 10% κατ'όγκο, τα κράτη 
μέλη επιβάλλουν την επισήμανσή τους στα 
σημεία πωλήσεων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
κοινό ενημερώνεται λεπτομερώς για τη 
διαθεσιμότητα και τα περιβαλλοντικά 
οφέλη από όλες τις ποικίλες πηγές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις 
μεταφορές. Όταν τα ποσοστά 
βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα 
πετρελαιοειδών, υπερβαίνουν το 10% κατ' 
όγκο, τα κράτη μέλη επιβάλλουν την 
επισήμανσή τους στα σημεία πωλήσεων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται πληροφόρηση όχι μόνο σ' ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα, αλλά και για όλους 
τους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές. 

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη ορίζουν καύσιμα 
βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ που 
προέρχονται από την κατεργασία με 
υδρογόνο φυτικών ελαίων και ζωικών 
λιπών ή από έλαια πυρόλυσης που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε μορφή 
βιομάζας, και τα οποία δεν μπορούν  να 
διακριθούν χημικά ή από πλευράς 
απόδοσης από τη βενζίνη ή και το 
πετρέλαιο ντίζελ  που λαμβάνονται από 
ορυκτά καύσιμα ή να θεωρηθούν 
ανώτερα αυτών, όπως η “ευρωβιολογική 
βενζίνη” και το “ευρωβιολογικό 
πετρέλαιο ντίζελ”, υπό τον όρο ότι μέρος 
των βιοκαυσίμων επί του συνολικού 
καυσίμου ισούται προς ή υπερβαίνει το 
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50% και ότι το χρησιμοποιούμενο  
υδρογόνο δεν προέρχεται από ορυκτό 
καύσιμο.  

Αιτιολόγηση

Όπως είναι γνωστό από την καθιέρωση της αμόλυβδης βενζίνης την δεκαετία του 80 και 90 και 
από την επακόλουθη έρευνα της αγοράς από τις βιομηχανίες πετρελαίου και λιανοπωλητές 
καυσίμων, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται καλά και γρήγορα στην καθιέρωση των 
"πράσινων" καυσίμων. Η παράγραφος αυτή προορίζεται να δώσει μια μεγάλη ώθηση από 
πλευράς ζήτησης των καταναλωτών στις καλύτερες και πιο αειφόρες εναλλακτικές λύσεις σε 
σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, ενώ αναγνωρίζει ότι θα πάρει καιρό για να φθάσουν σταδιακά οι 
παραγωγοί καυσίμων το πλήρως "πράσινο" πρότυπο, μείγματα 50-100% των μη ορυκτών 
καυσίμων. 

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1b. Τα κράτη μέλη ορίζουν οποιοδήποτε 
μείγμα βενζίνης ή πετρελαίου ντίζελ που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α στην 
οποία η αναλογία του βιοκαυσίμου στα 
μείγματα είναι τουλάχιστον 10%, αλλά 
χαμηλότερη του 50% , όπως το 
"Ευρωβιομείγμα βενζίνης" και 
"Ευρωβιομείγμα πετρελαίου ντίζελ". Η 
αναλογία των βιοκαυσίμων που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 
παραγράφου αυτής αυξάνεται σύμφωνα 
με την αντίστοιχη του άρθρου 15, παρ. 2.   

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 

διαγράφεται
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ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 (3)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα VΙ, ή άλλο 
πετρέλαιο ντίζελ με κατ' όγκο 
περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο 
τουλάχιστον 5%.

διαγράφεται

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να διασφαλίσουν επαρκείς επιλογές 
εφοδιασμού των οχημάτων μηδενικών 
εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Η προέλαση πολλά υποσχομένων τεχνολογιών συχνά παρεμποδίζεται από έλλειψη υποδομών. Η 
έλλειψη επιλογών εφοδιασμού για τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα που λειτουργούν με 
υδρογόνο είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές δεν τα αγοράζουν.



PE406.140v02-00 72/92 AD\730754EL.doc

EL

Τροπολογία 101

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

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οιοσδήποτε μηχανισμός στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
οικονομικών κινήτρων, θεσπίζεται από τα 
κράτη μέλη για παραγωγή μεγάλης 
κλίμακας και χρήση / κατανάλωση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές, είναι ανάλογος προς την 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η έρευνα και η ανάπτυξη 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για τις μεταφορές καθώς και η 
ανάπτυξη αειφόρων συστημάτων 
μεταφορών προωθείται ανεπιφύλακτα 
τόσο σε κρατικό όσο και σε κοινοτικό 
επίπεδο και ενδέχεται να τύχουν 
πρόσθετης στήριξης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας στις 
μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ενέργειας και του υδρογόνου), πρέπει τα 
κρατικά προγράμματα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων, να είναι ανάλογα 
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προς την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εισαγωγή και τη λειτουργία των 
καθεστώτων στήριξης και άλλων μέτρων 
προώθησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την τυχόν 
εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων μέτρων 
σε σχέση με εκείνα που καθορίζονται στο 
εθνικό σχέδιο δράσης του κράτους μέλους·

β) την εισαγωγή και τη λειτουργία των 
καθεστώτων στήριξης και άλλων μέτρων 
προώθησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, και ιδίως μέτρα για 
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμης 
ενέργειας, καθώς και την τυχόν εξέλιξη 
των χρησιμοποιούμενων μέτρων σε σχέση 
με εκείνα που καθορίζονται στο εθνικό 
σχέδιο δράσης του κράτους μέλους·

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 2 - στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) την εκτιμώμενη καθαρή μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(ια) την εκτιμώμενη καθαρή μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης 
στα αποθέματα άνθρακα που συνδέονται 
με την άμεση ή έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην πρώτη τους έκθεση, τα κράτη μέλη 
επισημαίνουν κατά πόσον προτίθενται:

3. Στην πρώτη τους έκθεση, τα κράτη μέλη 
επισημαίνουν κατά πόσον, και στην 
περίπτωση αυτή έως πότε, προτίθενται:
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Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διατηρεί διάλογο και 
ανταλλάσσει πληροφορίες με τις τρίτες 
χώρες, τους παραγωγούς βιοκαυσίμων και 
τις οργανώσεις καταναλωτών σχετικά με 
τη γενική εφαρμογή των μέτρων της 
παρούσας οδηγίας που αφορούν τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

2. Η Επιτροπή διατηρεί διάλογο και 
ανταλλάσσει πληροφορίες με τις τρίτες 
χώρες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τους 
παραγωγούς βιοκαυσίμων και τις 
οργανώσεις καταναλωτών σχετικά με τη 
γενική εφαρμογή των μέτρων της 
παρούσας οδηγίας που αφορούν τη 
βιομάζα που προορίζεται για ενέργεια.

Τροπολογία 107

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20, παράγραφος 5, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και 
στην οικονομική δυνατότητα των 

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ σ' 
ό,τι αφορά την ενέργεια από  βιομάζα επί 
της ασφάλειας των τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες 
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πολιτών των αναπτυσσομένων χωρών να 
αγοράζουν αυτά τα τρόφιμα, και 
γενικότερα αναπτυξιακά θέματα·

συμπεριλαμβανομένου και του πιθανού 
αντίκτυπου στις χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου με χαμηλό 
εισόδημα και έλλειμμα τροφίμων και στις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες καθώς και 
επί της διαθεσιμότητας των τροφίμων 
στις εξαγωγικές χώρες και την  
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά,  όπως
και γενικότερα αναπτυξιακά θέματα· και 

Τροπολογία 109

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τον αντίκτυπο της πολιτικής 
βιοκαυσίμων της ΕΕ στην άμεση και 
έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης και 
εκτίμηση των συναφών εκπομπών 
άνθρακα, και 

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20, παράγραφος 5, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιομάζας στους κλάδους που κάνουν 
χρήση βιομάζας.

(δ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ 
για τα βιοκαύσιμα στις συγκρούσεις για 
τις εκτάσεις και τον εκτοπισμό λαών στις 
χώρες εξαγωγής.

Αιτιολόγηση

Στην ανασκόπηση που διενεργεί, η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις. 
Επιπλέον, αν αναλογιστούμε τις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια είναι σημαντικό να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των επιπτώσεων που υπάρχουν στις χώρες που παράγουν βιοκαύσιμα 
που προορίζονται για εξαγωγή στην ΕΕ, και σε τρίτες χώρες που μπορεί να πληγούν από τον 
πληθωρισμό στις παγκόσμιες τιμές των προϊόντων.



PE406.140v02-00 76/92 AD\730754EL.doc

EL

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20, παράγραφος 5, στοιχείο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τη διαθεσιμότητα και την έρευνα 
στον τομέα των βιοκαυσίμων που 
παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα,
φύκη, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες 
και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και θέματα 
αειφορίας σχετικά με τη χρήση των εν 
λόγω βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς ενδέχεται να εγείρουν ορισμένα θέματα αειφορίας. Πολλά από 
τα εν λόγω βιοκαύσιμα έχουν χαρακτηριστεί ως χωροκατακτητικά είδη ή απαιτούν μεγάλες 
ποσότητες ύδατος. Επίσης, τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από απόβλητα ενδέχεται να θέσουν 
ορισμένα θέματα αειφορίας, δηλαδή, περαιτέρω υποβάθμιση του εδάφους, καθόσον συχνά τα 
απόβλητα χρησιμοποιούνται για την επιστροφή θρεπτικών συστατικών και άνθρακα στο 
έδαφος. Στο σημείο αυτό, ως κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να λειτουργήσει η ιεράρχηση των 
αποβλήτων που δίνει προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση έναντι της 
χρήσης για ενεργειακούς σκοπούς. Επί του παρόντος, η τεχνολογία για τα βιοκαύσιμα από 
απόβλητα είναι πολύ περιορισμένη, οπότε υπάρχουν περιθώρια αποσαφήνισης των αποβλήτων 
και των καταλοίπων που μπορούν να ληφθούν υπόψη, καθώς και τα μέτρα που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της αειφόρου συγκομιδής των υλών αυτών.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Εάν υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος, η 
Επιτροπή προτείνει διορθωτικά μέτρα με 
σκοπό την προσαρμογή στον περί 
βιομάζας στόχο που ορίζεται στο άρθρο 
3. Αναστέλλει τον στόχο αμέσως σε 
περίπτωση που ο στόχος της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα έχει αρνητικό αντίκτυπο, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω στο στοιχείο 
(γ). Η Επιτροπή - κατόπιν διαβουλεύσεων 
με τον Οργανισμό Τροφίμων και 
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Γεωργίας (FAO) - εκδίδει ανακοίνωση 
που αναφέρει τους συγκεκριμένους όρους 
υπό τους οποίους αναστέλλεται ο στόχος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παραγωγή τροφίμων επικρατεί της παραγωγής βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Annex I – point B – title and introductory part

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

B. Ενδεικτική πορεία B. Υποχρεωτική πορεία επίτευξης του 
ενδιάμεσου στόχου

Κατά την ενδεικτική πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
πρέπει να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:

Κατά την υποχρεωτική πορεία επίτευξης 
του ενδιάμεσου στόχου που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρέπει να 
επιτυγχάνονται τα ακόλουθα μερίδια 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των κρατών μελών για το 2020, είναι αναγκαίο να τεθούν υποχρεωτικοί ενδιάμεσοι στόχοι. 
Η προτεινόμενη πορεία στο παράρτημα ΙΒ ξεκινά από πολύ χαμηλά και αφήνει τη μεγαλύτερη 
δέσμευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα τελευταία χρόνια πριν από το 2020. Αν δεν 
τηρηθεί αυτή η πορεία, θα είναι δύσκολο τα κράτη μέλη να πετύχουν τον στόχο τους για το 
2020. Από αυτήν την άποψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτα αναγκαία ελάχιστη πορεία.

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ - σειρά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιοντίζελ (μεθυλεστέρας που παράγεται 
από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας 
ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιμο)

FAME (μεθυλεστέρας που παράγεται από 
φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ, 
για χρήση ως βιοκαύσιμο)

Αιτιολόγηση
Οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME)είναι μόνο μια μορφή "βιοκαυσίμων" και δεν θα 
πρέπει να προτιμώνται σε βάρος άλλων για τους σκοπούς της κοινοτικής νομοθεσίας.  
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Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ - σειρά 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υδρογονοκατεργασμένα φυτικά έλαια 
(φυτικά έλαια που έχουν υποβληθεί σε 
θερμοχημική κατεργασία με υδρογόνο)

Υδρογονοκατεργασμένα φυτικά έλαια και 
ζωικά λίπη (φυτικά έλαια και ζωϊκά λίπη 
που έχουν υποβληθεί σε θερμοχημική 
κατεργασία με υδρογόνο)

Αιτιολόγηση

Η "πράσινη βενζίνη" και το "πράσινο πετρέλαιο ντίζελ" για τους σκοπούς του άρθρου 18 
μπορούν να παραχθούν από ορισμένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της κατεργασίας 
ζωικών και φυτικών ελαίων με υδρογόνο (υδρογονοκατεργασμένα στην τροπολογία), από  την 
κατεργασία Fischer-Tropsch  καθώς και από τον καθαρισμό ελαίων πυρόλυσης από τη 
βιομάζα.  

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ - σειρά 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βενζίνη Βενζίνη από ορυκτά καύσιμα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφής η πηγή αυτής της βενζίνης. 

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ - σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ντίζελ Ντίζελ από ορυκτά καύσιμα
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφής η πηγή αυτού του ντίζελ. 

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III - παράγραφος 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βαρύ αργό πετρέλαιο από ορυκτά 
καύσιμα

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Annex IV – introductory part

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 3 έχουν ως εξής:

Αποκλειστικά για συστήματα 
πιστοποίησης ισχύουν, τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφο 3: 

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας εγκαταστατών που διέπει το Παράρτημα ΙV, 
απαιτείται μόνον όταν στα κράτη μέλη δεν υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η περαιτέρω υποχρεωτική 
πιστοποίηση παράλληλα με τα υπερβολικά απαιτητικά αυτά προσόντα τόσο ως προς το 
περιεχόμενο όσο και τα χρονικά όρια, θα προκαλούσε απλώς και μόνο περιττά πρόσθετα 
γραφειοκρατικά εμπόδια.  Στο βαθμό που απαιτούνται πρόσθετα προσόντα καθώς και η 
επικαιροποίησή τους, αυτά μπορούν να αποκτούνται στο πλαίσιο εκούσιων κύκλων 
επιμόρφωσης που παρέχονται στην αγορά.

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα V διαγράφεται.
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Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης(CEN).

Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα VΙ διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης(CEN).

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII - μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Μέρος Α του Παραρτήματος VII
διαγράφεται. 

Αιτιολόγηση

Οι υπολογισμοί των αερίων θερμοκηπίου πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές τιμές, ούτως 
ώστε να καθοδηγούν προς την κατεύθυνση της βέλτιστης επίδοσης όσον αφορά τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν αναλυτικές 
τιμές για διάφορες φάσεις.

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII - μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Μέρος Β του Παραρτήματος VII
διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Ειδικά για τη νέα γενιά υγρών καυσίμων από βιομάζα, ο υπολογισμός των αερίων θερμοκηπίου 
πρέπει να βασίζεται σε πραγματικές τιμές ούτως ώστε να καθοδηγούν προς την κατεύθυνση της 
βέλτιστης επίδοσης όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Οι προκαθορισμένες τιμές 
που θέτει η οδηγία για προϊόντα που δεν διατίθενται στο εμπόριο είναι αμφιλεγόμενες, καθόσον 
ανταμείβουν τις χειρότερες επιδόσεις και μπορεί να λειτουργήσουν πολύ παραπλανητικά για 
τους καταναλωτές και την πολιτική.

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  VII - μέρος Γ - παράγραφος 1- υποπαράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και τη χρήση 
καυσίμων, βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών για τις μεταφορές 
υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο:

1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και τη χρήση 
καυσίμων, βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών για τις μεταφορές 
υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο:

E= eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  όπου

E= συνολικές εκπομπές από τη χρήση του 
καυσίμου·

Ε= συνολικές εκπομπές από τη χρήση του 
καυσίμου·

eec= εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·

eec= εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·

el= ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση 
των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται 
σε αλλαγή των χρήσεων γης·

el= ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση 
των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται 
σε αλλαγή των χρήσεων γης·

eiluc=ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε αλλαγή των χρήσεων 
γης·

ep= εκπομπές από την επεξεργασία· ep= εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·

etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·

eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·

eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·

esca = μείωση των εκπομπών από τη 
συγκέντρωση γαιάνθρακα μέσω 
βελτιωμένης γεωργικής διαχείρισης
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eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα·

eccs= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα·

eccr= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα· και

eccu= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και χρήσης του άνθρακα· και

eee= μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους 
σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας.

eee= μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους 
σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας.

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII– μέρος Γ - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής στις χρήσεις γης (el) 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

7. Οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής στις χρήσεις γης (el) 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 
x 1/P, 

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 
x 1/P, 

όπου: όπου:
el= ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
από την τροποποίηση των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής των χρήσεων γης 
(μετρούμενες σε μάζα ισοδυνάμου CO2 
ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από 
βιοκαύσιμο)·

el= ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
από την τροποποίηση των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής των χρήσεων γης 
(μετρούμενες σε μάζα ισοδυνάμου CO2 
ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από 
καύσιμα από βιομάζα που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές)·

CSR = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική 
μονάδα συνδεόμενη με τις χρήσεις γης 
αναφοράς (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα 
ανά εδαφική μονάδα, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Οι χρήσεις γης αναφοράς 
είναι οι χρήσεις γης τον Ιανουάριο του 
2008 ή 20 έτη πριν από τη λήψη των 
πρώτων υλών, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μεταγενέστερη ημερομηνία·

CSR= απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική 
μονάδα συνδεόμενη με τις χρήσεις γης 
αναφοράς (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα 
ανά εδαφική μονάδα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιφανειακής 
και υπόγειας βιομάζας, των στρωμνών, 
των εδαφών, του νεκρού ξύλου, και των 
προϊόντων υλοτομημένου ξύλου, 
σύμφωνα με τις «κατευθυντήιρες 
γραμμές της ΔΕΚΑ του 2006 για τις 
εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου -
Τόμος 4»). Οι χρήσεις γης αναφοράς είναι 
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οι χρήσεις γης τον Ιανουάριο του 2008·
CSA = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική 
μονάδα συνδεόμενη με τις πραγματικές 
χρήσεις γης (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα 
ανά εδαφική μονάδα, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης).

CSA = απόθεμα άνθρακα ανά εδαφική 
μονάδα συνδεόμενη με τις πραγματικές 
χρήσεις γης (μετρούμενο ως μάζα άνθρακα 
ανά εδαφική μονάδα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιφανειακής 
και υπόγειας βιομάζας, των στρωμνών, 
των εδαφών, του νεκρού ξύλου, και των 
προϊόντων υλοτομημένου ξύλου, 
σύμφωνα με τις «κατευθυντήριρες 
γραμμές της ΔΕΚΑ του 2006 για τις 
εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου -
Τόμος 4»).

MWCO2 = μοριακό βάρος CO2 = 44,010 
g/mol·

MWCO2 = μοριακό βάρος CO2 = 44,010 
g/mol·

MWC = μοριακό βάρος άνθρακα = 12,011 
g/mol· και

MWC = μοριακό βάρος άνθρακα = 12,011 
g/mol· και

P= παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από 
βιοκαύσιμα ή άλλα βιορευστά ανά 
εδαφική μονάδα ετησίως).

P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από 
καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές και άλλα ρευστά καύσιμα από 
βιομάζα ανά εδαφική μονάδα ετησίως).

Όταν ένα σημαντικό μέρος της 
ανταλλαγής άνθρακα ανάμεσα σε γη και 
ατμόσφαιρα πραγματοποιείται υπό τη 
μορφή CH4,  αυτό πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και να αλλάξει ο υπολογισμός 
αυτού του μέρους της ανταλλαγής. Προς 
τούτο, το μοριακό βάρος του CO2 πρέπει 
να αντικατασταθεί με εκείνο του CH4 
(MWCH4) και να πολλαπλασιασθεί με το 
ισοδύναμο CO2  του CH4 στην παράγραφο 
5 (MWCH4 = μοριακό βάρος μεθανίου = 
16.043 g/mol).

Αιτιολόγηση

Το μεθάνιο είναι ένα πολύ έντονο αέριο θερμοκηπίου, 23 φορές εντονότερο του CO2. Όταν οι 
εκπομπές μεθανίου αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκαλούνται από την αλλαγή στις χρήσεις γης, τότε οι εκπομπές αυτές πρέπει 
να ληφθούν υπόψη.

Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό. Οι κατευθυντήριες γραμμές του 
Διακυβερνητική Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (ΔΕΚΑ) σχετικά με την καταγραφή των 



PE406.140v02-00 84/92 AD\730754EL.doc

EL

εκπομπών αερίων ορίζουν τις τιμές αποθέματος άνθρακα ανά εδαφική μονάδα. 
Χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαίσιο των ΗΕ για την 
Αλλαγή του Κλίματος. 

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  VII– μέρος Γ- παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για τους σκοπούς της παραγράφου 7, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι 
ακόλουθες τιμές τόσο για τον συντελεστή 
CSR όσο και για τον συντελεστή CSA

8. Για τους σκοπούς της παραγράφου 7, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι τιμές που 
υπέβαλε η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) στις 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τους 
εθνικούς καταλόγους απογραφής των 
αερίων θερμοκηπίου   τόσο για τον 
συντελεστή CSR όσο και για τον 
συντελεστή CSA 

Χρήσεις γης Διαγράφεται ο πίνακας
Εναλλακτικά, για τους συντελεστές CSR 
και CSA μπορούν να χρησιμοποιούνται 
πραγματικές τιμές.

Εναλλακτικά, για τους συντελεστές CSR 
και CSA μπορούν να χρησιμοποιούνται 
πραγματικές τιμές.

Για τον υπολογισμό του συντελεστής P 
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι 
ακόλουθες τιμές:

διαγράφεται

Πίνακας Διαγράφεται ο πίνακας
Εναλλακτικά, μπορούν να
χρησιμοποιούνται πραγματικές τιμές.

Χρησιμοποιούνται πραγματικές τιμές για 
το συντελεστή Ρ.

Αιτιολόγηση

Σ' ό,τι αφορά τις εκπομπές από την αλλαγή στις χρήσεις γης, προτείνεται μια βελτιωμένη 
μεθοδολογία. Η  IPCC ήδη το 1996 παρουσίασε λεπτομερή αλλά κλιμακούμενη μεθοδολογία 
για την αλλαγή στις χρήσεις γης, η οποία αναπροσαρμόστηκε το 2006, η οποία ήδη εφαρμόζεται 
για υποβολή αναφορών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κυότο. Η χρήση της μεθοδολογίας 
αυτής για τον υπολογισμό των εκπομπών από τις χρήσεις γης θα αποτελέσει σημαντική 
βελτίωση της μεθοδολογίας. Υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι για να γίνει χρήση της 
μεθοδολογίας IPCC. Παρέχει περισσότερη ευελιξία και είναι πιθανόν να τύχει έγκρισης καθώς 
πολλές χώρες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν ήδη αυτή τη μεθοδολογία. 
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Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII - μέρος Γ- παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι εκπομπές που προκαλούνται από 
την αλλαγή στις χρήσεις γης, eiluc, έχουν 
την τιμή 0 όταν η παραγωγή βιοκαυσίμων 
βασίζεται σε πρώτες ύλες που δεν 
απαιτούν τη χρήση αροτραίων γαιών, 
βοσκότοπων ή γαιών μονίμων 
καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και 
των χέρσων γαιών. Το eiluc λαμβάνει την 
τιμή 20g CO2/MJ σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις.

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII– Μέρος  Γ - παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στις εκπομπές από την επεξεργασία (ep) 
περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια 
τη διαδικασία επεξεργασίας, από τα 
απόβλητα και τις διαρροές, και από την 
παραγωγή των χημικών ουσιών ή 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην
επεξεργασία. από τα απόβλητα και τις 
διαρροές· και από την παραγωγή των 
χημικών ουσιών ή προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία.

9. Στις εκπομπές από την επεξεργασία (ep) 
περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια 
τη διαδικασία επεξεργασίας· από τα
απόβλητα και τις διαρροές· και από την 
παραγωγή των χημικών ουσιών ή 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην 
επεξεργασία, εξαιρούνται όμως οι 
εκπομπές από την καύση καταλοίπων 
καλλιεργειών. 

Τροπολογία 129

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII– μέρος Γ - παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Στις εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή (etd) συμπεριλαμβάνονται οι 
εκπομπές από τη μεταφορά και 
αποθήκευση πρώτων υλών και ημιτελών 

10. Στις εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή (etd) συμπεριλαμβάνονται οι 
εκπομπές από τη μεταφορά και 
αποθήκευση πρώτων υλών και ημιτελών 
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υλικών και από την αποθήκευση και 
διανομή τελικών υλικών. 

υλικών και από την αποθήκευση και 
διανομή τελικών υλικών. Οι εκπομπές από 
τη μεταφορά και τη διανομή που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στο σημείο 6 δεν 
καλύπτονται από το σημείο 10.

Αιτιολόγηση

Στις εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή περιλαμβάνονται οι εκπομπές από τη μεταφορά 
και αποθήκευση πρώτων υλών. Αυτός ο ορισμός δεν επιτρέπει να γίνει σαφής διάκριση από τις 
εκπομπές που οφείλονται στην εξόρυξη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών μνεία των οποίων 
γίνεται στο σημείο 6. Οι εκπομπές από την καλλιέργεια των γεωργικών πρώτων υλών πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνον στο στάδιο αυτό ώστε να αποφεύγεται να 
υπολογίζονται δύο φορές.

Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII– μέρος Γ- παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα (eccs) 
περιορίζεται στις εκπομπές που 
αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης και 
παγίδευσης του εκπεμπόμενου CO2 που 
συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, 
μεταφορά, επεξεργασία και διανομή του 
καυσίμου.

12. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα (eccs), για 
την οποία δεν δίδεται εξήγηση στο ep,  
περιορίζεται στις εκπομπές που 
αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης και 
παγίδευσης του εκπεμπόμενου CO2 που 
συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, 
μεταφορά, επεξεργασία και διανομή του 
καυσίμου. 

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  VII– μέρος Γ - παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και υποκατάστασης του άνθρακα ( eccr) 
περιορίζεται στις εκπομπές που 
αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 
CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που 
χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του 
ορυκτής προέλευσης CO2 που 

13. Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και χρήσης του άνθρακα ( eccr) 
περιορίζεται στις εκπομπές που 
αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 
CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που 
χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του 
ορυκτής προέλευσης CO2  ή ορυκτών 
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χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και 
υπηρεσίες.

καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Το δεσμευμένο CO2 μπορεί να αντικαταστήσει το CO2 που προέρχεται από ορυκτές 
πηγές,μπορεί όμως να αποτελέσει μέρος αντικατάστασης ορυκτού καυσίμου αν χρησιμοποιηθεί, 
για παράδειγμα, στην παραγωγή βιοκαυσίμων από φύκια. 

Τροπολογία 132

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  VII– μέρος Γ - παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας (eee) λαμβάνεται 
υπόψη σε σχέση με την πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
συστήματα παραγωγής καυσίμου που 
χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός εάν 
το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη 
συμπαραγωγή είναι παραπροϊόν άλλο πλην 
υπολείμματος γεωργικής συγκομιδής. Για 
τον υπολογισμό αυτής της πλεονάζουσας 
ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγεθος της 
μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται ως το 
ελάχιστο απαιτούμενο για την παροχή, 
από τη μονάδα συμπαραγωγής, της 
θερμότητας που χρειάζεται για την 
παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση με 
την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που θα 
εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που 
χρησιμοποιεί το ίδιο καύσιμο με τη 
μονάδα συμπαραγωγής.

14. Η μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας (eee), όταν 
πληρείται μια χρήσιμη απαίτηση 
θερμότητας στις διαδικασίες παραγωγής 
καυσίμων, και ηλεκτρικής ενέργειας  που 
παράγεται από θερμικά απόβλητα που 
προκύπτουν από τις διαδικασίες 
παραγωγής καυσίμων, λαμβάνεται υπόψη 
εκτός εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται 
για τη συμπαραγωγή είναι παραπροϊόν της 
μεταφοράς καυσίμων από διαδικασία 
παραγωγής βιομάζας. Η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση με 
την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που θα 
εκπέμπονταν από το κοινοτικό μέσο όρο 
ειδικών εκπομπών από την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται στην Κοινότητα, 
και το μέσο όρο εκπομπών για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη 
χώρα όπου η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται για την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται στα κράτη μη-μέλη της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συνδέεται με την πλεονάζουσα 
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να υπολογίζεται ως μέσος όρος εκπομπών, που 
εναλλακτικά μπορεί να υπολογισθεί με τη χρήση περιθωριακής προσέγγισης.  Διαφορετικά, 
όπως αναφέρεται στην πρόταση COM, η οδηγία θα ευνοήσει εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα έναντι εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν βιομάζα, καθώς οι πρώτες 
τυγχάνουν σημαντικής πίστωσης για τη χρήση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ενώ οι άλλες 
όχι. Αντίθετα, πρέπει να επιβραβεύεται η χρήση ενεργειακών πόρων που εκπέμπουν λιγότερα 
αέρια θερμοκηπίου.  

Τροπολογία 133

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 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, θέρμανση και ψύξη).  

Η Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2010, αξιολογεί κατά πόσο 
κρίνεται ενδεδειγμένο, για τους σκοπούς 
του εδαφίου, να γίνει χρήση μεθόδου 
υποκατάστασης. Βάσει του 
αποτελέσματος αυτής της αξιολόγησης η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει αναγκαίες 
αλλαγές.  

Αιτιολόγηση
Η μείωση εκπομπών από παραπροϊόντα μπορεί να υπολογισθεί με τη μέθοδο της ενέργειας 
όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Παρά ταύτα, τα παραπροϊόντα μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μια άλλη διαδικασία, και μπορούν να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη διαδικασία αυτή χωρίς απαραιτήτως να έχουν υψηλή 
"χαμηλότερη τιμή θέρμανσης". Η τροπολογία ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει αν η 
μέθοδος ενέργειας μπορεί να αντικατασταθεί από την πιο περίπλοκη μέθοδο υποκατάστασης η 
οποία ενδέχεται να δίνει μια πιο αληθινή εικόνα της πραγματικής μείωσης των εκπομπών 
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αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII– μέρος Γ - παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 15, οι 
προς διαίρεση εκπομπές είναι eec + el, + τα 
κλάσματα εκπομπών ep, etd και eee που 
παράγονται κατά τα στάδια της 
διαδικασίας μέχρι και το στάδιο 
παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο 
καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα 
έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της 
διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, 
το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται 
κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της 
διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, αντί 
του συνόλου των εκπομπών αυτών.  

16. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 15, οι 
προς διαίρεση εκπομπές είναι eec + el, + τα 
κλάσματα εκπομπών ep, etd και eee που 
παράγονται κατά τα στάδια της 
διαδικασίας μέχρι και το στάδιο 
παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο 
καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα 
έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της 
διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, 
το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται 
κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της 
διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, αντί 
του συνόλου των εκπομπών αυτών.

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 
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.

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 
συγκομιδής (π.χ. άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 
αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Όταν τα 
παραπροϊόντα της παρασκευής των 
βιοκαυσίμων έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, η 
κατανομή μάζας βάσει της 
περιεκτικότητας σε ξηρή ύλη λαμβάνεται 
υπόψη κατ' αναλογία αυτών των 
παραπροϊόντων για τους σκοπούς του 
υπολογισμού.

Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής 
συγκομιδής (όπως άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 

Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής 
συγκομιδής (όπως άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 
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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.

αραβοσίτου και κελύφη καρπών) και τα 
κατάλοιπα των αλυσίδων επεξεργασίας 
άλλων πλην των αλυσίδων επεξεργασίας 
βιοκαυσίμων τα οποία επανέρχονται στο 
έδαφος λαμβάνονται υπόψη κατ' 
αναλογία προς τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου την οποία επιφέρουν 
λόγω της μείωσης της χρήσης ανόργανων 
λιπασμάτων στις μεταγενέστερες 
καλλιέργειες.

Στην περίπτωση των καυσίμων που 
παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα 
ανάλυσης για τους σκοπούς του 
υπολογισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 15 είναι το διυλιστήριο.

Στην περίπτωση των καυσίμων που 
παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα 
ανάλυσης για τους σκοπούς του 
υπολογισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 15 είναι το διυλιστήριο.

Ο όρος "παραπροϊόν" πρέπει να 
προσδιορισθεί σε συνάρτηση με τη 
διεργασία παραγωγής του βιοκαυσίμου. 
Ως "παραπροϊόν" νοείται κάθε προϊόν 
που προκύπτει από την εξόρυξη από την 
πρώτη ύλη των συστατικών που είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή των 
βιοκαυσίμων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που παράγονται 
από απόβλητα ή υπολείμματα καλλιεργειών είναι επίσης μηδενικές.  Όμως, εάν υλικά όπως το 
άχυρο παράγονται με σκοπό να χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
δεν ενδείκνυται να ταξινομούνται ως υπολείμματα καλλιεργειών. Πρέπει να χρησιμοποιείται η 
μέθοδος της κατανομής ενέργειας για τον καταμερισμό μεταξύ του άχυρου και των σπόρων των 
εκπομπών από την γεωργική παραγωγή.  Ο ορισμός του όρου "παραπροϊόν" που προτείνει η 
Επιτροπή δεν είναι σαφής. 

Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII - μέρος Γ - παράγραφος 16- υποπαράγραφος 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 

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

ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 14, εκτός εάν 
από τέτοιου είδους υπολείμματα
γεωργικής συγκομιδής ανακτώνται 
βιοκαύσιμα.

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη εξαίρεση των υπολειμμάτων γεωργικής συγκομιδής από την κατανομή 
παραπροϊόντων, ή τον υπολογισμό τους με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
φαίνεται σκόπιμη από μεθοδολογική άποψη εφόσον παραμένουν στο σύστημα, δηλ. κατά την 
εναπόθεσή τους.

Ωστόσο, εάν ουσίες όπως το άχυρο παράγονται ειδικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων δεν είναι σωστό να κατατάσσονται ως υπολείμματα γεωργικής συγκομιδής. Στην 
περίπτωση αυτή το άχυρο και ο αραβόσιτος πρέπει να κατατάσσονται ως πρώτες ύλες για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων σε δύο εντελώς ξεχωριστά συστήματα.

Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII - μέρος Γ - παράγραφος 17- υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, για 
τους σκοπούς του υπολογισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι 
εκπομπές από το ορυκτό καύσιμο 
σύγκρισης (EF) είναι οι πιο πρόσφατες 
πραγματικές μέσες εκπομπές από την 
κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στην 
Κοινότητα, όπως κοινοποιούνται 
κατ'εφαρμογή [της οδηγίας 98/70/ΕΚ].
Εάν δεν διατίθενται τέτοια δεδομένα, 
χρησιμοποιείται η τιμή 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Στην περίπτωση των καυσίμων από 
βιομάζα που χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές, για τους σκοπούς του 
υπολογισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, οι εκπομπές από το ορυκτό 
καύσιμο σύγκρισης (EF) είναι οι πιο 
πρόσφατες πραγματικές μέσες εκπομπές 
από την κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ 
στην Κοινότητα, όπως κοινοποιούνται 
κατ'εφαρμογή [της οδηγίας 98/70/ΕΚ]  ή  
83,8 gCO2eq/MJ, λαμβανομένης υπόψη 
της μικρότερης από τις δύο τιμές.
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