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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως έχει ήδη αναγνωριστεί σε σειρά ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βασίζονται σε εκθέσεις της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακά αποδοτικής 
τεχνολογίας είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη 
μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους.  Οι εμπορικές 
πολιτικές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο να ενθαρρυνθεί η διάδοση νέων, φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνολογιών και να διασφαλιστεί η διάθεση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εταιριών και νοικοκυριών με λογικό κόστος. 

Πάντως, η συμβολή των εμπορικών πολιτικών είναι εξαιρετικά σημαντική – για την αποφυγή 
των περιττών φραγμών και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.  Για αυτόν τον λόγο, 
στόχος της γνωμοδότησης είναι η έγκριση μιας μετριοπαθούς προσέγγισης, περιοριζόμενης 
στις πτυχές της πρότασης της Επιτροπής που σχετίζονται περισσότερο με το διεθνές εμπόριο.  
Για τον ίδιο λόγο, στόχος ορισμένων από τις τροπολογίες είναι να δώσουν έναν ευρύ πολιτικό 
προσανατολισμό, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι μπορούν να υπάρξουν πολλαπλοί 
τρόποι για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος.  Σε αυτές τις περιπτώσεις  δεν κρίθηκε 
πρακτικό ούτε σκόπιμο να γίνει προσπάθεια να αναζητηθούν όλες οι πιθανές συνακόλουθες 
τροπολογίες.

Και το σπουδαιότερο, μολονότι η παρούσα γνωμοδότηση αποδέχεται ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, λαμβάνει ως γνώμονα το αξίωμα "πρώτα από όλα να μην πειράξουμε 
τίποτα".

Βιοκαύσιμα

Από την άποψη αυτή, είναι σαφές ότι η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά από τον 
Ιανουάριο του 2007 που η Επιτροπή πρότεινε ως δεσμευτικό στόχο να αυξηθεί το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πετρέλαιο και το ντίζελ στο 10% έως το 2020.  Οι 
τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν ραγδαία (σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η αύξηση στα 
τελευταία τρία χρόνια ήταν της τάξης του 83%) ενώ αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι 
ανησυχίες σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες για το αν θα υπάρχουν επαρκή τρόφιμα για τον 
πληθυσμό τους.  

Όπως παρατήρησε πρόσφατα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Robert Zoellick, "η 
ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων και οι επιπτώσεις της στην πείνα, τον υποσιτισμό 
και την ανάπτυξη απειλούν να ωθήσουν ακόμη 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην φτώχεια. 
Για περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, οι υψηλές τιμές σημαίνουν 
καθημερινό αγώνα, θυσίες και για ορισμένους μάλιστα θέτουν ζήτημα επιβίωσής, και 
δυστυχώς δεν διαφαίνεται κάποια ελπίδα για ανακούφιση στον ορίζοντα. Ο υποσιτισμός 
απειλεί όχι μόνο αυτήν τη γενιά αλλά και την επόμενη."  Επίσης, σειρά εισηγητών των 
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η μετατροπή της παραγωγής τροφίμων σε παραγωγή καυσίμων όσον αφορά 
την επιδείνωση του υποσιτισμού. 

Εκτός αυτού, υπολογίζεται ότι το 2007 γύρω στο ένα τέταρτο της παραγωγής αραβοσίτου 
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των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε για βιοκαύσιμα, ενώ σύμφωνα με το περιοδικό Science, με τη 
χρήση αιθανόλης που βασίζεται στον αραβόσιτο θα έχουν παραχθεί διπλάσιες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.  Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται 
αναγκαίο να επανεξεταστεί ο δεσμευτικός στόχος του 10% και να ληφθεί υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα του τον Μάρτιο του 2007 έθεσε ως προϋπόθεση 
για αυτόν τον στόχο τη διάθεση στην αγορά βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς (κυρίως από  
υπολείμματα και όχι από καλλιέργεια τροφίμων).

Για αυτόν τον λόγο, στην παρούσα γνωμοδότηση προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας 
επίτευξης του στόχου του 10% και η εισαγωγή μιας ρήτρα επανεξέτασης που θα επιτρέψει 
την αναθεώρηση του στόχου ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας για τα βιοκαύσιμα δεύτερης 
γενεάς.  Στόχος της είναι επίσης να ενισχυθούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προτείνονται 
από την Επιτροπή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παράλογη κατάσταση μιας πολιτικής που 
εμφανίζεται να καταπολεμά την κλιματική αλλαγή φέρνοντας ωστόσο τα αντίθετα 
αποτελέσματα, καθώς ενθαρρύνει την αποδάσωση.

Κατ' αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει ότι ενώ η πιστοποίηση είναι απαραίτητη, έχει 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα.  Το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί όχι μόνο η μετατροπή 
παρθένου δάσους σε εκτάσεις παραγωγής πρώτων υλών για βιοκαύσιμα – την οποία η 
Επιτροπή χαρακτηρίζει ως μη επιθυμητή  – αλλά και η χρήση υπαρχουσών γεωργικών 
εκτάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση των 
καλλιεργειών τροφίμων και πρώτων υλών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.  Κατά 
συνέπεια, πρέπει η διαδικασία πιστοποίησης να είναι πιο περιεκτική από ότι προβλέπεται 
στην πρόταση της Επιτροπής.

Τέλος, είναι σημαντικό, η μεταφορά των βιοκαυσίμων ή των πρώτων υλών τους να μην 
προκαλεί εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε κλίμακα τέτοια ώστε να υπονομεύεται το 
συνολικό περιβαλλοντικό όφελος.  Το πιο κατάφωρο παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι 
το λεγόμενο εμπόριο "splash and dash", όπου τα βιοκαύσιμα εξάγονται στις ΗΠΑ και αφού 
τους προστεθεί μικρή ποσότητα ορυκτελαίου, επανεξάγονται με πολλαπλές επιχορηγήσεις.  
Ωστόσο, καθώς οι υφιστάμενοι κανόνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων φαίνεται 
να επιτρέπουν τη δράση κατά αυτής της πρακτικής, μοιάζει να μην είναι αναγκαία η 
κατάθεση συγκεκριμένων τροπολογιών για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Άλλα θέματα

Παρά το γεγονός ότι το πιο εξέχον ζήτημα του διεθνούς εμπορίου που θίγει η παρούσα 
πρόταση είναι τα βιοκαύσιμα και οι επιπτώσεις τους στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και 
την επισιτιστική ασφάλεια, είναι σημαντικό να μην παραβλεφθούν τα εμπορικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η πρόοδος των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
Υπάρχουν ήδη παραδείγματα όπου ευρωπαϊκές εταιρίες επωφελήθηκαν από το προβάδισμα 
που είχαν στην τεχνολογία αιολικής ή ηλιακής ενέργειας, το οποίο προσέφερε στη συνέχεια 
στερεή βάση για εξαγωγές και συμφωνίες εξουσιοδότησης.  

Ο στόχος να ανέλθουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 20% θα εξακολουθήσει να 
προσφέρει κίνητρα για έρευνα και τεχνολογική πρόοδο. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε η δέσμη ενέργειας και κλιματικής αλλαγής να μην υπονομεύει σε καμία 
περίπτωση την ικανότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν διατίμηση στην παροχή, η 
αποτελεσματικότητα της οποίας είναι ήδη αποδεδειγμένη στην προώθηση των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας.  Πρέπει επίσης να εξεταστεί η πραγματοποίηση πολυμερών και διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων για την προώθηση της όσο το δυνατόν ευρύτερης διάδοσης 
των νέων επιτευγμάτων της τεχνολογίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 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) Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων
και οι ελλείψεις τροφίμων, ιδίως σε 
ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες, σε 
συνδυασμό με αμφιβολίες για την 
πιθανότητα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς 
να έχουν διατεθεί στην αγορά έως το 
2020 αποτελούν σοβαρούς λόγους να 
αμφισβητηθεί η καταλληλότητα του 
δεσμευτικού στόχου του 10% για τα 
βιοκαύσιμα.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποτελέσουν τα βιοκαύσιμα στόχο ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα των αειφόρων, εμπορικώς βιώσιμων βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς, προσέφερε 
μια δικλίδα ασφαλείας, η σημασία της οποίας καθίσταται ολοένα και πιο καίρια καθώς οι τιμές 
των εμπορικών προϊόντων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η βούληση της Επιτροπής να διατηρήσει 
το στόχο της χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφοροποιούμενες συνθήκες δεν πρέπει να γίνει 
αποδεκτή.  
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Τροπολογία 2

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 κατανάλωση στις 
μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2020. 

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να καθοριστεί 
ένας υποχρεωτικός στόχος 20% ως 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κατανάλωση στις 
μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2020 και να αναθεωρήσει τυχόν στόχους 
για το μερίδιο συμμετοχής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές έως το 2015.

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη τροπολογία

Τροπολογία 3

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 τα 
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια 

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο 
στόχος 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 τα 
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια 
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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.

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 έναν αναθεωρημένο 
στόχο και/ή 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 
το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, 
την ενεργειακή ασφάλεια και άλλα 
στοιχεία.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35a) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
συμβολή των βιοκαυσίμων στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
διασφαλιστεί ότι οι καλλιέργειες πρώτων 
υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής των 
καυσίμων·

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά των πρώτων υλών και των βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις παραγωγής προκαλεί 
επιπρόσθετες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με τη χρήση 
όσο το δυνατόν πιο κοντινών εγκαταστάσεων παραγωγής
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Τροπολογία 5

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 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ στον 
τομέα της γεωργίας. 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα έθετε σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού τους 
ευρωπαίους γεωργούς και θα μείωνε τα συνολικά περιβαλλοντικά οφέλη της μετάβασης στα 
βιοκαύσιμα.  Παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό να ζητείται από τους 
εξαγωγείς τρίτων χωρών να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, η προσέγγιση αυτή δεν 
πρέπει να αποκλεισθεί εκ των προτέρων.  

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος του 20%, κάθε κράτος μέλος 
μεριμνά ώστε το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020 να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στον συνολικό 
στόχο του όσον αφορά το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά το 
εν λόγω έτος, όπως αυτό προβλέπεται στην 
τρίτη στήλη του πίνακα του μέρους A του 
παραρτήματος I.

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε στις Βρυξέλλες στις 8-9 Μαρτίου 
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2007 να αποτελέσει η αύξηση του ποσοστού της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 20% επί 
του συνόλου έως το 2020 δεσμευτικό συνολικό στόχο της ΕΕ, ο στόχος αυτός δεν αναφέρεται 
ξεκάθαρα στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2025, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία στόχος για το 2020 δεν φαίνεται πλέον ενδεδειγμένη, δεδομένων της ραγδαίας 
αύξησης στις τιμές των τροφίμων, των ανησυχιών όσον αφορά την επάρκεια τροφής σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες και των αμφιβολιών για την ημερομηνία που τα βιοκαύσιμα δεύτερης 
γενεάς θα καταστούν διαθέσιμα υπό οικονομικώς βιώσιμους όρους. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Επανεξέταση της διαθεσιμότητας  

βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς
Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα των εμπορικώς βιώσιμων 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς, 
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συνοδευόμενη, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
από προτάσεις για αναθεώρηση του 
στόχου που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του Μαρτίου 2007, έθεσε ως 
προϋπόθεση για το στόχο του 10% την εμπορική διαθεσιμότητα των βιώσιμων βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενεάς, φαίνεται επιθυμητό να καθιερωθεί μια ρήτρα επανεξέτασης που θα επιτρέψει 
την αναπροσαρμογή του στόχου υπό το φως των τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Αναστολή των εθνικών σχεδίων δράσης

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
τροποποιήσουν την εφαρμογή του εθνικού 
τους σχεδίου δράσης και να αναστείλουν 
την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν 
με το άρθρο 3 παράγραφος 3 εάν οι τιμές 
των τροφίμων και των ζωοτροφών έχουν 
αυξηθεί σημαντικά.

Αιτιολόγηση

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση γεωργικών πρώτων υλών  δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση 
των τιμών των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – πέμπτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτίμηση της απόδοσης 
μετατροπής και της αναλογίας 
εισροών/εκροών των συστημάτων και του 
εξοπλισμού για τους σκοπούς της 

Κατά την εκτίμηση της απόδοσης 
μετατροπής και της αναλογίας 
εισροών/εκροών των συστημάτων και του 
εξοπλισμού για τους σκοπούς της 
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παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τις κοινοτικές ή, ελλείψει 
αυτών, τις διεθνείς διαδικασίες εφόσον 
αυτές υπάρχουν.

παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τις διεθνείς ή, ελλείψει 
αυτών, τις κοινοτικές διαδικασίες εφόσον 
αυτές υπάρχουν.

Αιτιολόγηση

Μια προτίμηση για διεθνή πρότυπα, όπου είναι διαθέσιμα, είναι λιγότερο πιθανό να 
αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο του 
ΠΟΕ.  Η προώθηση κοινών διεθνών προτύπων θα δημιουργήσει  οικονομίες κλίμακας και θα 
ενθαρρύνει ταχύτερη διεθνή υιοθέτηση βέλτιστων τεχνολογικών πρακτικών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
παράγονται μόνο από βιώσιμες πηγές, και 
με την απαίτηση οι πρώτες ύλες τους που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
τους να είναι ανιχνεύσιμες στην πηγή 
τους, και να χρησιμοποιούνται ή να 
προστίθενται στα ορυκτά καύσιμα στις 
πλησιέστερες δυνατές εγκαταστάσεις 
παραγωγής καυσίμων και για αλυσίδες 
παραγωγής για τις οποίες θα 
πιστοποιείται μεταξύ άλλων ότι:

(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) δεν υπάρχει σημαντική αρνητική 
επίπτωση στη βιοποικιλότητα·
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(αα) δεν έχει προκληθεί έμμεσα 
αποδάσωση λόγω του γεγονότος ότι για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων σε έκταση 
που εχρησιμοποιείτο πριν για την 
παραγωγή τροφίμων χρειάστηκε η 
παραγωγή τροφίμων να μεταφερθεί σε 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 
όπως τα δάση· 

(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) οι πρώτες ύλες δεν προέρχονται από 
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· 

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

(γ) οι πρώτες ύλες δεν προέρχονται από
λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, δηλαδή 
λειμώνες που παρουσιάζουν μεγάλο 
πλούτο ειδών, καμία λίπανση και καμία 
υποβάθμιση·

(γα) δεν υπάρχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους· 

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ).Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια βάσει 
των οποίων καθορίζεται ποιες πρώτες ύλες 
καλύπτονται από τα σημεία α), αα), γ) και 
γα). Ένα τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνέπειες των βιοκαυσίμων για το περιβάλλον είναι θετικές, πρέπει 
αυτά να υποβληθούν σε δοκιμασία βιωσιμότητας.  Εκτός από τα σημεία της πρότασης της 
Επιτροπής, είναι επίσης σημαντικό να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να εκτοπιστεί από τα βιοκαύσιμα 
η υπάρχουσα παραγωγή τροφίμων, η οποία τότε θα μεταφερθεί σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές.  Το θέμα της χρήσης των υδάτων είναι επίσης σημαντικό για την επισιτιστική 
ασφάλεια.  
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
εισαχθεί ή να έχουν παραχθεί από πρώτες 
ύλες που έχουν εισαχθεί από χώρες που 
επιβάλλουν φόρους κατά την εξαγωγή ή 
ποσοτικούς περιορισμούς σε αυτά τα 
βασικά αγαθά· ή να λαμβάνουν διεθνή 
επισιτιστική βοήθεια, ή να αποτελούν 
αντικείμενο αντιντάμπιγκ ή έρευνας κατά 
των επιδοτήσεων που διεξάγει η 
Επιτροπή·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα παράσχει κίνητρα – με τη μορφή υψηλότερων 
τιμών– για παραγωγούς βιοκαυσίμων από την ΕΕ ή από τρίτες χώρες.  Ωστόσο, οι χώρες που 
λαμβάνουν ήδη οικονομικά μισθώματα υπό τη μορφή φόρων κατά την εξαγωγή ή περιορισμών, 
δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δεύτερο οικονομικό κίνητρο μέσω της 
πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή αγορά εις βάρος των ευρωπαίων φορολογούμενων.  

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα 
προστασίας για λόγους αειφορίας, για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συμβατότητα των 
μέτρων αυτών με τις Συνθήκες και να τα 
κοινοποιούν στην Επιτροπή.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προτύπων 
αειφορίας, πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θέτουν υψηλότερα πρότυπα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ούτως ώστε να υπάρξει μια διαδικασία μάθησης 
από τις βέλτιστες πρακτικές.  Τούτο δεν θα στρέβλωνε την αγορά, δεδομένου ότι τα πάντα θα 
εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 3 παράγραφος 3, όπως 
τροποποιήθηκε.  Η παραπάνω προσέγγιση είναι συμβατή με τη δυνατότητα που προβλέπεται 
από το άρθρο 176 της Συνθήκης. 

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις συμφωνίες που 
έχει αποδεχθεί δυνάμει της παραγράφου 
4.

Αιτιολόγηση

Η τακτική υποβολή εκθέσεων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστούν ο ανοικτός χαρακτήρας 
και η διαφάνεια και για να διαβεβαιωθούν οι ευρωπαίοι γεωργοί ότι υπάρχουν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού με τους παραγωγούς τρίτων χωρών οι οποίοι ενδεχομένως ωφελούνται από τις 
συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή.
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