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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομάζα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ολοένα και περισσότερο ως πηγή ενέργειας και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τον 
μέγιστο δυνατό βαθμό η δυνατότητα ανάκτησης, κυρίως στη δασοκομία, τη γεωργία
και τα απόβλητα,

Or. en

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η βιομάζα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως πηγή ενέργειας και ότι θα πρέπει να
αξιοποιηθεί κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό η δυνατότητα ανάκτησης, κυρίως στη
δασοκομία και τη γεωργία,

Or. hu
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Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος βιομάζα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως πηγή ενέργειας και ότι θα πρέπει να
αξιοποιηθεί κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό η δυνατότητα ανάκτησης, κυρίως στη
δασοκομία και τη γεωργία, συνεκτιμώντας πλήρως τους περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς περιορισμούς, καθώς και την παγκόσμια ανάγκη για επισιτιστική 
ασφάλεια και δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην παραγωγή τροφίμων και 
ζωοτροφών και στις χρήσεις υλικών·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομάζα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ολοένα και περισσότερο ως πηγή ενέργειας και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τον 
μέγιστο δυνατό βαθμό η δυνατότητα ανάκτησης, κυρίως στη δασοκομία, τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς 
καθώς και τις ανταγωνιστικές χρήσεις της βιομάζας που προορίζονται για 
ανθρώπινη τροφή και ζωοτροφή,

Or. el

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις στο ενεργειακό 
πρόβλημα με σημαντικές και απαραίτητες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, 
μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα, μέσω της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Β

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος παραγωγής και η ενεργειακή απόδοση ανά
εκτάριο ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη χρήση της βιομάζας και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν (διαγραφή) η
παραγωγή θερμότητας, η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, η παραγωγή καυσίμων και η χημική βιομηχανία,

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή θερμότητας, υδρογόνου και
μεθανίου, η παραγωγή καυσίμων και η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, 
χάρτου και κατεργασίας ξύλου,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi,Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Β

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η θέρμανση και η ψύξη και η χημική βιομηχανία,

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra, 

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή θερμότητας, η παραγωγή καυσίμων, η
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χημική βιομηχανία και οι βιομηχανίες προϊόντων διατροφής, χάρτου και ξυλείας,

Or. it

Τροπολογία: Paul Rübig, Werner Langen

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή θερμότητας, η παραγωγή καυσίμων, η
χημική βιομηχανία και οι βιομηχανίες τροφίμων, χάρτου και ξύλου,

Or. de

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή θερμότητας, η παραγωγή καυσίμων, η
χημική βιομηχανία και οι βιομηχανίες τροφίμων, χάρτου και ξύλου,

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα στις δυνατότητες χρήσης της βιομάζας έχουν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή θερμότητας, η παραγωγή καυσίμων, η
χημική βιομηχανία και οι βιομηχανίες χάρτου και ξυλείας,

Or. sv
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση της βιομάζας μπορεί να συμβάλει
(διαγραφή) στους τρεις βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή στην
ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική απόδοση,
μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση της αειφόρου βιοενέργειας μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στους τρεις βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής, 
δηλαδή στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την
περιβαλλοντική απόδοση και, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ορθά
περιβαλλοντικά κριτήρια, μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφή της χρήσης της βιοενέργειας και η επιλογή της
καλλιέργειας θα καθορίσουν κατά πόσον η χρήση της βιοενέργειας θα μειώσει την
παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου,

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για περισσότερο



PE 378.547v02-00 6/55 AM\630423EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

από το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν 
λόγω τομέας δεν περιλαμβάνεται στον μηχανισμό εμπορίας εκπομπών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αυτές αναμένεται να συνεχίσουν να 
αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιοκαύσιμα 
αποτελούν έναν τρόπο βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης του τομέα,

Or. es

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στη βιομάζα θα μπορούσε να μειωθεί η εξάρτηση από
εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους και θα ανοιχτούν νέες δυνατότητες οικονομικής
ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές,

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στη βιοενέργεια μπορεί να μειωθεί η εξάρτηση από
εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους και θα ανοιχτούν νέες δυνατότητες οικονομικής
ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές,

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στη βιομάζα θα μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς
ενεργειακούς πόρους και θα ανοιχτούν νέες δυνατότητες επιχειρηματικότητας, 
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές,

Or. nl
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στη βιομάζα θα μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς
ενεργειακούς πόρους, θα ανοιχτούν νέες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και θα επικεντρωθεί η προσοχή στη γη κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των υδάτων, η γεωλογική ασφάλεια 
και η ασφάλεια από δασικές πυρκαγιές, καθώς και η ανάκτηση των δασικών και 
γεωργικών καταλοίπων,

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει «κρίσιμη μάζα» η οποία θα επέτρεπε στα
βιοκαύσιμα να καταστούν πλήρως ανταγωνιστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2003/30/ΕΚ και ότι θέτουν πολύ 
χαμηλούς στόχους,

Or. es

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς ("Biomass-to-Liquid (BTL)" -
μετατροπή βιομάζας προς υγρά βιοκαύσιμα) θα έπρεπε να έχουν σημαντικά 
μεγαλύτερες ενεργειακές προοπτικές από ό,τι τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς 
(φυτικά έλαια, βιοντίζελ, αιθανόλη),

Or. fr

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς ("Biomass-to-Liquid (BTL)" -
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μετατροπή βιομάζας προς υγρά βιοκαύσιμα) θα έπρεπε να έχουν σημαντικά 
μεγαλύτερες ενεργειακές προοπτικές από ό,τι τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς 
(φυτικά έλαια, βιοντίζελ, αιθανόλη),

Or. fr

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα της βενζίνης
απαγορεύει τη χρήση μιγμάτων με ποσοστό βιοαιθανόλης μεγαλύτερο του 5%·

Or. es

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Η

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ υπάρχει η τεχνολογία για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς και οι υποδομές και τεχνολογίες πρόωσης, η εφαρμογή των εν λόγω 
καυσίμων δεύτερης γενιάς απαιτεί περαιτέρω έρευνα προκειμένου να καταστεί 
οικονομικά βιώσιμη η παραγωγή τους,

Or. fr

Τροπολογία: Jean Pierre Audy,Anne Laperrouze

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ υπάρχει η τεχνολογία για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς και οι υποδομές και τεχνολογίες πρόωσης, η εφαρμογή των εν λόγω 
καυσίμων δεύτερης γενιάς απαιτεί περαιτέρω έρευνα προκειμένου να καταστεί 
οικονομικά βιώσιμη η παραγωγή τους,

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη, εν ευθέτω χρόνω, βιοκαυσίμων δεύτερης
γενιάς δεν πρέπει να παρεμποδίζει την παραγωγή καυσίμων πρώτης γενιάς που
επιχειρείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις 
μεταφορές,

Or. fr

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψηΘ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι οικονομικά εφικτή σε παγκόσμιο επίπεδο η έναρξη της
παραγωγής ανθρακούχων προϊόντων έναντι των συνθετικών καυσίμων, όπως για
παράδειγμα στη Νότιο Αφρική και στο Τρινιντάντ· εντούτοις, αυτή η παραγωγή
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς δεν πρέπει να παρεμποδίζει την παραγωγή καυσίμων
πρώτης γενιάς που επιχειρείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία
2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 
2003 σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων για τις μεταφορές,

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψηΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα πρέπει, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας, να αφήνει στα κράτη μέλη την αναγκαία διακριτική
ευχέρεια και ευελιξία, ώστε να μπορούν τα ορίζουν τα ίδια τους στόχους και τα
πολιτικά τους μέτρα, καθώς και τα μέσα για την προαγωγή της βιοενέργειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των κρατών μελών,

Or. fr
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Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze, 

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα πρέπει, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, να αφήνει στα κράτη μέλη την αναγκαία διακριτική 
ευχέρεια και ευελιξία, ώστε να μπορούν τα ορίζουν τα ίδια τους στόχους και τα 
πολιτικά τους μέτρα, καθώς και τα μέσα για την προαγωγή της βιοενέργειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των κρατών μελών,

Or. fr

Τροπολογία: Fiona Hall 

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας και η βιωσιμότητα
αποτελούν σημαντικές αρχές για την οικολογικά συνετή προαγωγή της βιοενέργειας, 
η οποία συνδυάζει υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα με μία βιώσιμη, μακροπρόθεσμη
χρηματοδοτική βάση,

Or. en

Τροπολογία: Fiona Hall 

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

ΙΒa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση των στόχων της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο συνολικός κύκλος ζωής των βιοκαυσίμων από
την παραγωγή έως τη δεξαμενή καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των
μεταφορών, έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα σε 
σύγκριση με τις εκπομπές που παράγονται από τα ορυκτά καύσιμα,

Or. en
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψηΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της εγχώριας παραγωγής και εισαγωγής βιομάζας 
πρέπει να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προαχθεί η ανάπτυξη ενός 
αυτόνομου τομέα βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνεκτιμώντας επίσης το 
πιθανό πρόσθετο εισόδημα που θα διατεθεί στη γεωργία,

Or. en

Τροπολογία: Fiona Hall

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση ενός ευρωπαϊκού τομέα βιοκαυσίμων
προσφέρει δυνατότητες μεταφοράς τεχνολογίας όσον αφορά τα βιοκαύσιμα σε
αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται σοβαρά από τις αυξανόμενες τιμές του 
πετρελαίου,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σαφών περιβαλλοντικών προτύπων και
διασφαλίσεων, ειδικά στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, θα μπορούσε να έχει
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όπως αύξηση της αποψίλωσης των τροπικών 
δασών, αδυνατώντας παράλληλα να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ β (νέα)

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η μεγαλύτερη ποσότητα φοινικέλαιου
χρησιμοποιείται επί του παρόντος στην ΕΕ για τρόφιμα και ζωοτροφές, η χρήση
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του ως υποκατάστατου του ορυκτέλαιου αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια
τέτοια αύξηση θα μπορούσε να επιφέρει μαζική καταστροφή των ομβρόφιλων
δασών, ποικίλες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις στις χώρες παραγωγούς και 
αύξηση των τιμών των τροφίμων,

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη ενεργειακή σύνθεση 
μεταξύ της παραγωγής τροφίμων, της ενεργειακής ανάκτησης και της βιομηχανικής 
χρήσης,

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig, Werner Langen

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη ενεργειακή σύνθεση 
μεταξύ της παραγωγής αγαθών και της ενεργειακής ανάκτησης και ότι πλέον η 
ενεργειακή ανάκτηση είναι μία μόνον από τις πολλές δυνατότητες χρήσης της 
βιομάζας,

Or. de

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη ενεργειακή σύνθεση 
μεταξύ της παραγωγής αγαθών και της ενεργειακής ανάκτησης και ότι πλέον η 
ενεργειακή ανάκτηση είναι μία μόνον από τις πολλές δυνατότητες χρήσης της 
βιομάζας,

Or. es
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Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη ενεργειακή σύνθεση 
μεταξύ της παραγωγής αγαθών και της ενεργειακής ανάκτησης και ότι πλέον η 
ενεργειακή ανάκτηση είναι μία μόνον από τις πολλές δυνατότητες χρήσης της 
βιομάζας,

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ α (νέα)

ΙΗa. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες μη ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει με 
σημαντικά βήματα στην προώθηση των βιοκαυσίμων και έχουν ήδη πετύχει υψηλά 
ποσοστά διείσδυσής τους στην αγορά των καυσίμων,

Or. el

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

ΙΖa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική χρήση της ξυλείας και των παραπροϊόντων 
της αποτελεί έναν ανταγωνιστικό τομέα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και αξία, η
ύπαρξη του οποίου δεν πρέπει να διακυβευτεί,

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

ΙΖa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική χρήση της ξυλείας και των παραπροϊόντων 
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της ως υλικών αποτελεί έναν ανταγωνιστικό τομέα που δημιουργεί θέσεις εργασίας
και αξία, η ύπαρξη του οποίου δεν πρέπει να διακυβευτεί,

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία ξυλείας και τα παραπροϊόντα της αποτελούν
έναν ανταγωνιστικό οικονομικό τομέα που παράγει πλούτο και θέσεις εργασίας και
του οποίου η ύπαρξη δεν πρέπει να διακυβευτεί,

Or. it

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

ΙΖa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική χρήση της ξυλείας και των παραπροϊόντων 
της αποτελεί έναν ανταγωνιστικό κλάδο της βιομηχανίας που δημιουργεί θέσεις
εργασίας και αξία,

Or. sv

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 46
Παράγραφος 2

2. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της χρήσης της 
βιομάζας και τα εμπόδια για την περαιτέρω διάδοσή της στους ενεργειακούς τομείς·
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται προτεραιότητα στην
ασφάλεια του εφοδιασμού σε τρόφιμα έναντι της παραγωγής βιοενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: András Gyürk
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Τροπολογία 47
Παράγραφος 3

3. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφανείς και ανοικτές αγορές
βιομάζας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβατές με μια ενιαία, 
διαφανή και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, οι οποίες θα ενταχθούν στο σύστημα
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Or. hu

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 48
Παράγραφος 3

3. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφανείς και ανοικτές αγορές
βιομάζας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα πληρούν
πρότυπα αειφόρου παραγωγής που θα πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 49
Παράγραφος 3

3. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφανείς και ανοικτές αγορές
βιομάζας και βιοκαυσίμων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες
θα ενταχθούν στο σύστημα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Or. es

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 50
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. είναι της γνώμης ότι οι παραγωγοί βιοκαυσίμων χρειάζονται συνεπή επενδυτική
πολιτική και πολιτική τιμών μεσοπρόθεσμα σε επίπεδο κρατών μελών και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα καθιστά δυνατή την ανάκτηση των επενδύσεων 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·
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Or. nl

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 51
Παράγραφος 4

4. ζητεί την ταχεία εξάλειψη των μη δικαιολογημένων τεχνικών και μη τεχνικών 
εμποδίων σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας επαρκώς 
υπόψη πτυχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και την 
αειφορία·

Or. el

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 52
Παράγραφος 4

4. ζητεί την ταχεία εξάλειψη τυχόν αδικαιολόγητων τεχνικών και μη εμποδίων σε
επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να διακυβεύονται οι
παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία στους οποίους
βασίζονται τα μέτρα αυτού του είδους·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 53
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά βιομάζας και
καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τεχνικά και μη εμπόδια σε επίπεδο κρατών
μελών και μεταξύ των κρατών μελών·

Or. nl
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Τροπολογία: Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 54
Παράγραφος 4

4. ζητεί την ταχεία εξάλειψη τεχνικών και μη εμποδίων σε επίπεδο κρατών μελών και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να τίθενται υπό αμφισβήτηση οι λόγοι που σχετίζονται 
με το περιβάλλον, την υγεία και την αειφορία στους οποίους βασίζονται τα εν λόγω
μέτρα·

Or. it

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Τροπολογία 55
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ
των αρχών που ορίζει η οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές και 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 ζητεί την
ταχεία εξάλειψη τεχνικών και μη εμποδίων σε επίπεδο κρατών μελών και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5

5. θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και η ανακοίνωση για τη στρατηγική για
τα βιοκαύσιμα αποτελούν βάση για συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 57
Παράγραφος 5α (νέα)

5a. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τους στόχους που καθορίζονται στο
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σχέδιο δράσης για τη βιομάζα όσον αφορά την παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρικής 
ενέργειας και βιοκαυσίμων σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα του κόστους, την 
απόδοση και την παραγωγή ενέργειας του εκάστοτε τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 58
Παράγραφος 6

6. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η χρήση της βιομάζας σε στατικές εφαρμογές όπως
η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και η ψύξη μπορεί να συμβάλει άριστα στην
επίτευξη των δηλωμένων στόχων της ΕΕ για τη μείωση της παραγωγής αερίων του
θερμοκηπίου· ζητεί ως εκ τούτου να εφαρμοστεί με τα κατάλληλα μέτρα μία 
οικονομικά αποδοτική και αειφόρος χρήση της βιομάζας στους τομείς της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης η οποία 
θα συνάδει με τους στόχους του Κιότο και του πιο μακροπρόθεσμου στόχου των 
2°C για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 59
Παράγραφος 6

6. ζητεί να εφαρμοστεί με τα κατάλληλα μέτρα μία οικονομικά αποδοτική και αειφόρος 
παραγωγή και χρήση της βιομάζας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, των μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης· ζητεί εν προκειμένω 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μετατροπή των δικτύων τηλεθέρμανσης·

Or. nl

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 60
Παράγραφος 6

6. ζητεί να εφαρμοστεί με τα κατάλληλα μέτρα μία οικονομικά αποδοτική και αειφόρος 
χρήση της βιομάζας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου
και μεθανίου, των μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης
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Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 61
Παράγραφος 6

6. ζητεί να στηριχθεί, εάν είναι απαραίτητο, με τα κατάλληλα μέτρα μία οικονομικά
αποδοτική και αειφόρος χρήση της βιομάζας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, των μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης

Or. de

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6

6. ζητεί να εφαρμοστεί με τα κατάλληλα μέτρα μία οικονομικά αποδοτική και αειφόρος
χρήση της βιομάζας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης, έχοντας κατά νου ότι η στήριξη 
της βιομάζας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να 
επιδιώκει την αποφυγή οποιασδήποτε τυχόν στρέβλωσης της αγοράς πρώτων 
υλών·

Or. it

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 63
Παράγραφος 6

6. ζητεί να εφαρμοστεί με τα κατάλληλα μέτρα μία οικονομικά αποδοτική και αειφόρος
χρήση της βιομάζας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
μεταφορών, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης· εκτιμά εν προκειμένω ότι η
βοήθεια και η ενίσχυση για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που βασίζονται στη
βιομάζα θα πρέπει να είναι ανάλογες ούτως ώστε να μην στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στις αγορές πρώτων υλών και θα πρέπει να περιορίζονται χρονικά, με 
στόχο τη διασφάλιση μιας διαφανούς και εύρυθμης αγοράς ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Paul Rübig, Werner Langen

Τροπολογία 64
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. εκτιμά ότι η βοήθεια και η ενίσχυση για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που
βασίζονται στη βιομάζα δεν θα πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις
αγορές πρώτων υλών μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 65
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 66
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι και επί τη βάσει εθελοντικών συμφωνιών μπορεί να επέλθει ταχύτερη
ανάπτυξη και αυξημένη χρήση της βιομάζας, και καλεί τα κράτη μέλη και την
Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, μεταξύ 
άλλων, μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις εκπομπές και όχι
στην επιλογή καυσίμου·

Or. nl

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 67
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι και επί τη βάσει εθελοντικών συμφωνιών μπορεί να επέλθει ταχύτερη
ανάπτυξη και αυξημένη χρήση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων·

Or. es
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Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 68
Παράγραφος 8

8. είναι της άποψης ότι κυρίως η βιομάζα ξύλου, λόγω του μεγέθους της αγοράς και των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων χρήσης, ενδείκνυται για τη διαμόρφωση αγορών που θα 
λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας παράλληλα κατά νου τις υφιστάμενες 
ελλείψεις της αγοράς και τις αυξανόμενες τιμές, και κατά συνέπεια υποστηρίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν ένα σχέδιο δράσης για 
τη δασοκομία·

Or. de

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 69
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. εκτιμά, ωστόσο, ότι η χρήση δασικής βιομάζας δεν πρέπει να οδηγεί σε αυξημένη
πίεση στα φυσικά δάση, να ανακόπτει την αποκατάσταση δασών που έχουν
υποστεί υπερβολική εκμετάλλευση ή να οδηγεί σε επέκταση των μονοκαλλιεργειών
ή των φυτειών εξωτικών ειδών και θα πρέπει πάντοτε να προωθείται με τρόπους
συμβατούς με τη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας των δασών·

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 70
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της βιομάζας όχι
με το μέγεθος αλλά με την απόδοση της εγκατάστασης, καθώς και με τα αισθητά
οφέλη για το περιβάλλον και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 71
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της βιομάζας όχι
με το μέγεθος αλλά με την απόδοση της εγκατάστασης, καθώς και με τα αισθητά
οφέλη για το περιβάλλον και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 72
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της βιοενέργειας
με τους στόχους μιας μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας, ενός σημαντικά
θετικού ισοζυγίου αερίων του θερμοκηπίου και αισθητών πλεονεκτημάτων από
άποψη κόστους-αποδοτικότητας για την περιβαλλοντική αειφορία και την ασφάλεια
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία: Fiona Hall

Τροπολογία 73
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της βιομάζας με
τους στόχους μιας μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας και αισθητών
πλεονεκτημάτων από άποψη κόστους-αποδοτικότητας για το περιβάλλον, τη μείωση 
του CO2 και την ασφάλεια του εφοδιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
παραγωγής καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 74
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της βιομάζας με
τους στόχους μιας μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας και αισθητών
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πλεονεκτημάτων από άποψη κόστους-αποδοτικότητας για το περιβάλλον και την
ασφάλεια του εφοδιασμού σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας, έχοντας 
υπόψη τη μορφή και το ύψος της απαραίτητης στήριξης προκειμένου να επιτευχθεί 
η διείσδυση στην αγορά μιας δεδομένης μορφής βιομάζας·

Or. hu

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 75
Παράγραφος 9 (νέα)

9α. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κατά προτεραιότητα κίνητρα για την παραγωγή
ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω συμβάσεων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού
μεταξύ των αγροτών και των εταιρειών που χρησιμοποιούν βιομάζα για 
ενεργειακούς σκοπούς·

Or. it

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 76
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της θέσπισης ενός πανευρωπαϊκού
φορολογικού συστήματος για τα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοκαυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα
συνδέεται με ένα κατάλληλο σύστημα πιστοποίησης, καθώς επίσης να προβεί σε
εκτίμηση των επιπτώσεων ενός τέτοιου συστήματος·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 77
Παράγραφος 10

10. αναμένει από τα κράτη μέλη μια προώθηση των επενδύσεων για την παραγωγή και
χρήση βιομάζας, που θα είναι η πιο αποτελεσματική από κλιματική άποψη και θα
συνάδει με τις διαρθρωτικές διατάξεις και τις διατάξεις της γεωργικής πολιτικής
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ποικιλίες συμβατές με το περιβάλλον, 
προσαρμοσμένες στα τοπικά δεδομένα και παραδοσιακές· πιστεύει ότι τα εν λόγω 
συστήματα δεν πρέπει επ’ ουδενί να οδηγούν στην αντικατάσταση της αειφόρου 
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τοπικής παραγωγής τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 78
Παράγραφος 10

10. αναμένει από τα κράτη μέλη μια προώθηση των επενδύσεων για την παραγωγή
βιομάζας και βιοκαυσίμων, που θα συνάδει με τις διαρθρωτικές διατάξεις και τις
διατάξεις της γεωργικής πολιτικής·

Or. es

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 79
Παράγραφος 11

11. αναμένει από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για τη βιομάζα, να
τα συνδυάσουν εν ευθέτω χρόνω με τα δικά τους μέτρα διαρθρωτικής και 
γεωργικής πολιτικής και να ενημερώνουν τα εν λόγω εθνικά σχέδια δράσης ανά
καθορισμένα χρονικά διαστήματα·

Or. nl

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 80
Παράγραφος 11

11. αναμένει από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για τη βιομάζα που 
θα ενημερώνουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης, εάν διαθέτουν, και να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας
2003/30/ΕΟΚ σχετικά με την προώθησης της χρήσης των βιοκαυσίμων·

Or. es
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Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 81
Παράγραφος 12

12. προτρέπει την Επιτροπή να ελέγξει, επί τη βάσει επιστημονικών συγκρίσεων σε όλα 
τα στάδια από την παραγωγή έως τη χρήση διαφόρων ειδών εισαγόμενης και
παραγόμενης στην ΕΕ βιομάζας, την περιβαλλοντική, κλιματική και κοινωνική 
αειφορία της βιομάζας σε όλους τους τομείς εφαρμογής και να υποβάλει έναν 
απολογισμό της συμβατότητάς της με το κοινοτικό κεκτημένο και να εκπονήσει έως 
τα τέλη του 2007 μία έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 82
Παράγραφος 12

12. προτρέπει την Επιτροπή να ελέγξει, επί τη βάσει επιστημονικών συγκρίσεων 
διαφόρων ειδών βιομάζας, την περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία της βιομάζας 
σε όλους τους τομείς εφαρμογής και να υποβάλει έναν απολογισμό της συμβατότητάς 
της με το κοινοτικό κεκτημένο και να εκπονήσει έως τα τέλη του 2007 μία έκθεση
προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Or. it

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 83
Παράγραφος 12

12. προτρέπει την Επιτροπή να ελέγξει, επί τη βάσει επιστημονικών συγκρίσεων
διαφόρων ειδών βιομάζας, την αειφορία της βιομάζας και των βιοκαυσίμων σε όλους
τους τομείς εφαρμογής και να υποβάλει έναν απολογισμό της συμβατότητάς της με το
κοινοτικό κεκτημένο και να εκπονήσει έως τα τέλη του 2007 μία έκθεση προς το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 

Or. es
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 84
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των 
ευρωπαϊκών δυνατοτήτων καλλιέργειας και της βέλτιστης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων αυτών, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκοί ποσοτικοί στόχοι της χρήσης 
βιοκαυσίμων να συνδεθούν με τις διαθέσιμες εκτάσεις καλλιέργειας αλλά και να 
καταγραφεί το ισοζύγιο παραγωγής και εισαγωγών·

Or. el

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 85
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε σχέση με την αυξημένη χρήση βιομάζας
για ενεργειακούς σκοπούς, να διασφαλίσουν τον σεβασμό της προστασίας της
φύσης, και των συμφερόντων και των περιορισμών της διαχείρισης του τοπίου, της 
διαχείρισης των αγροτικών περιοχών και της διαχείρισης των δασών·

Or. hu

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 86
Παράγραφος 13

13. αναμένει από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για οικονομικά αποδοτική
και αειφόρο χρήση της βιομάζας σε αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές, για τις
οποίες είναι η απαραίτητη η επέκταση των υποδομών των συστημάτων
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 

Or. de



AM\630423EL.doc 27/55 PE 378.547v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 87
Παράγραφος 13

13. αναμένει από την Επιτροπή προτάσεις για την προώθηση της οικονομικά αποδοτικής 
και αειφόρου χρήσης της βιομάζας για θέρμανση και ψύξη, τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα·

Or. el

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 88
Παράγραφος 13

13. αναμένει από την Επιτροπή προτάσεις για την προώθηση της οικονομικά αποδοτικής 
και αειφόρου χρήσης της βιομάζας για θέρμανση και ψύξη, κυρίως σε αστικές
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13

13. αναμένει από την Επιτροπή προτάσεις για την προώθηση της οικονομικά αποδοτικής
και αειφόρου χρήσης της βιομάζας για θέρμανση και ψύξη, κυρίως στα νοικοκυριά, 
κατόπιν στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης·

Or. it

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13

13. αναμένει από την Επιτροπή προτάσεις για την προώθηση της οικονομικά αποδοτικής
και αειφόρου χρήσης της βιομάζας για θέρμανση και ψύξη, κυρίως στα νοικοκυριά
και στα δίκτυα τηλεθέρμανσης·
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Or. nl

Τροπολογία: Fiona Hall

Τροπολογία 91
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. χαιρετίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των παραπροϊόντων της γεωργικής
παραγωγής τροφίμων ως βιοκαυσίμων, επισημαίνει ωστόσο ότι η καύση των
οικιακών αποβλήτων ως καυσίμων είναι μια λιγότερο ενεργειακά αποδοτική και
λιγότερο αειφόρος, από περιβαλλοντική άποψη, διαδικασία σε σύγκριση με την
επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση των αποβλήτων,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 92
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι θα εφαρμοστούν φιλόδοξες στρατηγικές μείωσης των αποβλήτων σε 
όλα τα κράτη μέλη και, όπου δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση ή η 
ανακύκλωση των απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου 
πλαισίου που ισχύει για τα απόβλητα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της
χρήσης των (διαγραφή) αποβλήτων ως καύσιμα. Σε αυτά εμπίπτουν και τα
παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 93
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των (διαγραφή) αποβλήτων που δεν είναι
δυνατόν να ανακυκλωθούν εν συνεχεία ως καύσιμα. Σε αυτά εμπίπτουν και τα 
παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων, εκτός από εκείνα που 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από απερήμωση·

Or. it
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 94
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των ανακτήσιμων αποβλήτων ως καύσιμα για 
θέρμανση και παραγωγή αερίου. Σε αυτά εμπίπτουν και τα παραπροϊόντα της
γεωργικής παραγωγής τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 95
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των (διαγραφή) αποβλήτων ως καύσιμα. Σε αυτά 
εμπίπτουν και τα παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων·

Or. sv

Τροπολογία: Fiona Hall

Τροπολογία 96
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως καύσιμα. 
Σε αυτά εμπίπτουν και τα παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 97
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των ανακτήσιμων αποβλήτων ως καύσιμα. Σε
αυτά εμπίπτουν και τα παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί μόνον υπό την προϋπόθεση ότι 
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δεν θα δημιουργηθούν εμπόδια στην επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση των 
ανακυκλώσιμων υλικών·

Or. hu

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 98
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των (διαγραφή) αποβλήτων ως καύσιμα
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 99
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των (διαγραφή) αποβλήτων ως καύσιμα·
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 100
Παράγραφος 14

14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των ανακτήσιμων αποβλήτων ως καύσιμα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή απόδοση. Σε αυτά εμπίπτουν και τα
παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων·

Or. fr
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Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 101
Παράγραφος 15

15. ζητεί να ανοίξουν τα δίκτυα αερίου για την τροφοδότηση με βιοαέριο και την άνευ 
διακρίσεων μεταφορά του·

Or. de

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 102
Παράγραφος 15

15. ζητεί να ανοίξουν τα δίκτυα αερίου για την τροφοδότηση με βιοαέριο όπου υπάρχει η
τεχνική δυνατότητα ασφαλούς εισαγωγής και μεταφοράς του στο σύστημα φυσικού
αερίου·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 103
Παράγραφος 16

16. αναμένει να απλοποιηθούν και να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι διοικητικές 
διαδικασίες για την παραγωγή και τη χρήση βιοενέργειας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 104
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 105
Παράγραφος 17

17. απαιτεί την αναγνώριση και προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης στελεχών 
φυτών, όπως π.χ. των σιτηρών, εφόσον αυτή συμβαδίζει με τους όρους της 
περιβαλλοντικής αειφορίας, με τις μελέτες βέλτιστης ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής επίδοσης και δε λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τις 
καλλιέργειες που προορίζονται για διατροφή·

Or. el

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 106
Παράγραφος 17

17. απαιτεί την αναγνώριση και προώθηση της καύσης στελεχών φυτών, όπως η καύση
των σιτηρών για θέρμανση και παραγωγή αερίου·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Τροπολογία 107
Παράγραφος 17

17. απαιτεί την αναγνώριση και προώθηση της θέρμανσης που παράγεται από την άμεση
χρήση βιομάζας, όπως π.χ. των σιτηρών·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 108
Παράγραφος 17

17. απαιτεί την αναγνώριση και προώθηση της θέρμανσης που παράγεται από την άμεση
χρήση βιομάζας, όπως π.χ. των σιτηρών·

Or. fr
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 109
Παράγραφος 18

18. χαιρετίζει τον βασικό σκοπό της ανακοίνωσης της Επιτροπής, δηλαδή τη συνέχιση
της προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη μορφή βιοκαυσίμων
και της χρήσης τους στις μεταφορές· 

Or. es

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 110
Παράγραφος 18

18. χαιρετίζει τον βασικό σκοπό της ανακοίνωσης της Επιτροπής, δηλαδή την προώθηση
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων
και της χρήσης τους στις μεταφορές, με την επιφύλαξη της ελευθερίας των κρατών
μελών να επιλέγουν άλλες ανανεώσιμες τεχνολογίες καθώς και τον τομέα και την
εφαρμογή όπου η βιομάζα επιτυγχάνει τα υψηλότερα οφέλη σε επίπεδο αερίων του 
θερμοκηπίου και ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 111
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των βιοκαυσίμων μέσω του
συστήματος φορολόγησης και ειδικών φόρων κατανάλωσης προκειμένου να
καταστεί πιο ελκυστική η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων· καλεί την Επιτροπή
να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξή τους για μια συντονισμένη
πολιτική στον τομέα αυτόν·

Or. nl

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 112
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. καλεί την Επιτροπή, σε διάλογο με τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και
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τους κατασκευαστές οχημάτων, να βελτιώσει την πρόσβαση σε φιλικά προς το
περιβάλλον οχήματα, και τη διανομή βιοκαυσίμων καθώς και την πρόσβαση των
καταναλωτών στα βιοκαύσιμα·

Or. sv

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 113
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. εκτιμά ότι ο στόχος που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των
Βρυξελλών στις 23 και 24 Μαρτίου 2006 σε σχέση με τα βιοκαύσιμα (8% έως το
2015) δεν είναι αρκετά φιλόδοξος και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πιθανότητα επίτευξης του στόχου του 10% έως το 2015·

Or. es

Τροπολογία: Fiona Hall

Τροπολογία 114
Παράγραφος 19

19. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προαγάγει με αειφόρο τρόπο την έρευνα 
και την ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και να 
διευκολύνει την τεχνική τους εφαρμογή και παραπέμπει σχετικά στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα· προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αποδεχτούν την πρόταση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία τα δύο τρίτα 
της χρηματοδότησης της έρευνας για την ενέργεια πρέπει να διατίθενται στην 
έρευνα για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 115
Παράγραφος 20

20. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να (διαγραφή) εξεταστεί η υπάρχουσα οδηγία
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου
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1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ1, και η σχέση της με
τη χρήση των βιοκαυσίμων, χωρίς να διακυβεύονται οι παράγοντες που σχετίζονται 
με την υγεία και το περιβάλλον, στους οποίους βασίζονται τα εν λόγω μέτρα· τονίζει
ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των υφιστάμενων προτύπων ή
τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ παρά μόνον αφ’ ης στιγμής η Επιτροπή 
οριστικοποιήσει την εκτίμησή της για τις επιπτώσεις της χρήσης υψηλότερων 
μιγμάτων βιοκαυσίμων στη βενζίνη και το ντίζελ στην ποιότητα του αέρα· 

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 116
Παράγραφος 20

20. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να θεσπιστούν το ταχύτερο δυνατόν τεχνικές 
προδιαγραφές για τα βιοκαύσιμα και να εξεταστεί η υπάρχουσα οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με 
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ2, ώστε να καταστεί δυνατή μια 
μεγαλύτερη πρόσμειξη βιοκαυσίμων στη βενζίνη και στο ντίζελ, 
συμπεριλαμβανομένων και των καθαρών φυτικών ελαίων·

Or. el

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 117
Παράγραφος 20

20. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να θεσπιστούν το ταχύτερο δυνατόν τεχνικές 
προδιαγραφές για τα βιοκαύσιμα και να εξεταστεί η υπάρχουσα οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με 
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ3, ώστε να καταστεί δυνατή μια 
μεγαλύτερη πρόσμειξη βιοκαυσίμων στη βενζίνη και στο ντίζελ, χωρίς να τίθενται
υπό αμφισβήτηση οι λόγοι που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και την
αειφορία στους οποίους βασίζονται τα εν λόγω μέτρα·

Or. it

  
1 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σελ. 58.
2 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σελ. 58.
3 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σελ. 58.
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 118
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ
των αρχών που καθορίζονται στην οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την προώθηση 
της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές και
την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, και 
συνιστά την ταχεία εξάλειψη των τεχνικών και μη εμποδίων σε επίπεδο κρατών 
μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 119
Παράγραφος 21

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 120
Παράγραφος 21

21. ζητεί ιδιαιτέρως την επείγουσα αναθεώρηση του ισχύοντος προτύπου EN 14214 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, ώστε να συμπεριλάβει περαιτέρω μορφές
βιομάζας και να αφήσει περιθώρια για μια ευρύτερη ποικιλία φυτικών ελαίων στην
παραγωγή βιοκαυσίμων·

Or. en
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 121
Παράγραφος 21

21. ζητεί ιδιαιτέρως την αναθεώρηση του ισχύοντος προτύπου EN 14214, ώστε να 
συμπεριλάβει περαιτέρω μορφές βιομάζας· (π.χ. από υδατοκαλλιέργειες)·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 122
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα υιοθέτησης κινήτρων για τη 
χρήση βιοντίζελ ή άλλου βιοκαυσίμου ως πετρελαίου θέρμανσης και την 
εξασφάλιση της ποιότητάς του μέσω διαμόρφωσης νέων προτύπων·

Or. el

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 123
Παράγραφος 22

22. υποστηρίζει την ίδρυση μίας τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα 
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 124
Παράγραφος 22

22. υποστηρίζει την ίδρυση μίας τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα από κοινού 
με όλους τους προμηθευτές τεχνολογίας που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, την 
παραγωγή, τη μεταποίηση και την τελική χρήση των ενεργειακών καλλιεργειών· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
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Εκτελεστικού Οργανισμού για τη Βιομάζα·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 125
Παράγραφος 22

22. υποστηρίζει την ίδρυση μίας τεχνολογικής πλατφόρμας για τη βιομάζα η οποία θα
περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 126
Παράγραφος 22

22. υποστηρίζει την ίδρυση μίας τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα από κοινού 
με τη βιομηχανία και το σύνολο των παραγόντων στον τομέα των βιοκαυσίμων·

Or. fr

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 127
Παράγραφος 22

22. υποστηρίζει την ίδρυση μίας τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα από κοινού 
με τη βιομηχανία και με εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και του
περιβάλλοντος·

Or. it

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 128
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. ζητεί να υπάρξουν κίνητρα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες έτσι ώστε και αυτές να 
δράσουν προωθητικά και όχι ανασταλτικά στη διάδοση των βιοκαυσίμων, 
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προσφέροντας στην αγορά κινητήρες κατάλληλους για χρήση υψηλών μιγμάτων ή 
και καθαρών βιοκαυσίμων· προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στόχους για 
τις δημόσιες προμήθειες αυτοκινήτων που κινούνται με υψηλά μίγματα 
βιοκαυσίμων·

Or. el

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 129
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. αναμένει από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη στη στήριξη της έρευνας τον
στόχο της αύξησης της χρήσης βιομάζας σε σχέση με τα συστήματα τηλεψύξης και 
τηλεθέρμανσης – σύμφωνα με τη θέση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σε 
πρώτη ανάγνωση σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

Or. de

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 130
Παράγραφος 23

23. προτρέπει εντόνως τα κράτη μέλη να υποδείξουν το ταχύτερο δυνατόν τους
(διαγραφή) εθνικούς στόχους τους για τη βιοενέργεια, οι οποίοι θα πρέπει να 
συνάδουν με τον εθνικό στόχο τους βάσει του Κιότο, καθώς επίσης και με τον 
συμφωνημένο μακροπρόθεσμο κοινοτικό στόχο των 2°C·

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 131
Παράγραφος 23

23. προτρέπει εντόνως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατόν τους ήδη 
καθορισμένους εθνικούς στόχους για τα βιοκαύσιμα που ορίζονται στην οδηγία
2003/30/ΕΚ·

Or. es
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 132
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2003/30/ΕΚ και να
καθορίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους οι οποίοι θα βασίζονται στην εκτίμηση
των επιπτώσεων στην αειφορία λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη
βιομηχανία τροφίμων, όπως οι επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, 
τις εργασίες παρασκευής και την ποιότητα των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 133
Παράγραφος 23 β (νέα)

23β. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο
παραγωγής ζαχαρότευτλων για την παρασκευή βιοαιθανόλης επιλέξιμης για
επιχορήγηση·

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 134
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. ζητεί να δοθούν κίνητρα, όπου και όταν κριθεί απαραίτητο, για τη δημιουργία 
υποδομών και δικτύων διακίνησης των βιοκαυσίμων, όπως η βιοαιθανόλη·

Or. el

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 135
Παράγραφος 24

24. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μία πιστοποίηση που θα επιτρέψει την αειφόρο 
παραγωγή βιοκαυσίμων και που θα ισχύει τόσο για τα βιοκαύσιμα παραγωγής εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα εισαγόμενα· η εν λόγω πιστοποίηση θα
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βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες των βιοκαυσίμων για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με την παραγωγή τους·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 136
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να εμμείνει σε μία γενική πιστοποίηση που θα επιτρέψει την
αειφόρο παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιομάζας, και που
θα ισχύει τόσο για τα βιοκαύσιμα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
για τα εισαγόμενα·

Or. nl

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 137
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μία υποχρεωτική και συνολική πιστοποίηση που
θα επιτρέψει την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων σε όλα τα στάδια, η οποία θα
περιλαμβάνει πρότυπα για τα στάδια της καλλιέργειας και της μεταποίησης, καθώς
επίσης και για το ισοζύγιο του συνολικού κύκλου ζωής αερίων του θερμοκηπίου
που θα ισχύει τόσο για τα βιοκαύσιμα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο
και για τα εισαγόμενα·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 138
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μία υποχρεωτική κοινωνική και περιβαλλοντική
πιστοποίηση που θα διασφαλίσει την αειφόρο καλλιέργεια και παραγωγή τόσο της
εγχώριας όσο και της εισαγόμενης βιοενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 139
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μία πιστοποίηση, η οποία θα βασίζεται σε
κριτήρια που σχετίζονται με την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική
αειφορία, που θα επιτρέψει την αειφόρο παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων και
που θα ισχύει τόσο για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα παραγωγής εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα εισαγόμενα·

Or. it

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 140
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει και να χρησιμοποιήσει πιστοποιήσεις που θα
επιτρέψουν την αειφόρο παραγωγή βιομάζας/βιοκαυσίμων και που θα ισχύουν τόσο
για τα βιοκαύσιμα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα
εισαγόμενα·

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 141
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει και να χρησιμοποιήσει μία πιστοποίηση που θα
επιτρέψει την αειφόρο παραγωγή βιομάζας/βιοκαυσίμων και που θα ισχύει τόσο για
τα βιοκαύσιμα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα εισαγόμενα·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 142
Παράγραφος 24

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μία υποχρεωτική πιστοποίηση που να 
εξασφαλίζει την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων και που θα ισχύει τόσο για τα 
βιοκαύσιμα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα εισαγόμενα·
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Or. el

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 143
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη και τη χρήση του συστήματος 
Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) για
τον έλεγχο της χρήσης γης για την παραγωγή βιοαιθανόλης ούτως ώστε να
αποφευχθεί η καταστροφή των ομβρόφιλων δασών και άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 144
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. αναγνωρίζει ότι η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής φοινικέλαιου ενδέχεται να
επηρεάσει τα φυσικά δάση και την παραγωγή παραδοσιακών τροφίμων,
προκαλώντας καταστροφή της βιοποικιλότητας, εδαφικές διαφορές και σημαντικές
εκλύσεις αερίων του θερμοκηπίου· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να 
απαγορεύσει τη χρήση βιοκαυσίμων που παράγονται από φοινικέλαιο εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 145
Παράγραφος 25

25. αναμένει ότι ο καθορισμός οποιουδήποτε στόχου για τη βιομάζα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα συμμορφώνεται με τον συμφωνηθέντα κοινοτικό στόχο του 25% 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας έως το 2020·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 146
Παράγραφος 25

25. θεωρεί ζωτικής σημασίας την επιβολή μίας υποχρέωσης πρόσμειξης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, χωρίς όμως να παρεμποδίζονται εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης των
βιοκαυσίμων και επ’ αυτού επαφίεται στη λειτουργία του ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Τροπολογία 147
Παράγραφος 25

25. θεωρεί ζωτικής σημασίας την επιβολή μίας υποχρέωσης πρόσμειξης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, χωρίς όμως να παρεμποδίζονται εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης των 
βιοκαυσίμων και επ’ αυτού επαφίεται στη λειτουργία του ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 148
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. στηρίζει επίσης μια μείωση κατά 30% έως το 2020 του όγκου των αερίων
θερμοκηπίου που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 149
Παράγραφος 26

26. υποστηρίζει πολιτικές και μέτρα καθώς και εναλλακτικές τεχνολογίες στον τομέα
των μεταφορών που συνάδουν με τους κοινοτικούς στόχους για το κλίμα·

Or. en
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 150
Παράγραφος 26

26. υποστηρίζει τις εναλλακτικές τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών με ιδιαίτερη
προσοχή στα στοιχεία υδρογόνου και καυσίμου·

Or. en

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 151
Παράγραφος 27

27. είναι της άποψης ότι για τη χρήση των βιοκαυσίμων σε επιλεγμένους τομείς, όπως η 
γεωργία και η δασοκομία, η ακτοπλοΐα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα ήταν 
σκόπιμη μια πιο μακροπρόθεσμη φορολογική απαλλαγή των καθαρών καυσίμων για 
τα οποία πιστοποιείται ότι παράγονται με αειφόρες μεθόδους και επιφέρουν μεγάλα 
οφέλη όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με τα αντίστοιχα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 152
Παράγραφος 27

27. είναι της άποψης ότι για τη χρήση των βιοκαυσίμων σε επιλεγμένους τομείς, όπως η
γεωργία και η δασοκομία, η ακτοπλοΐα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα ήταν
σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η χρήση τους με φορολογικά κίνητρα που βασίζονται στη
συμμόρφωση με την ενδεδειγμένη πιστοποίηση·

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 153
Παράγραφος 27

27. είναι της άποψης ότι για τη χρήση των βιοκαυσίμων στις (διαγραφή) μεταφορές, θα
ήταν σκόπιμη μια πιο μακροπρόθεσμη φορολογική απαλλαγή των καθαρών
καυσίμων·
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Or. es

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Τροπολογία 154
Παράγραφος 28

28. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διαμορφώσει σαφείς κανόνες στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού τομέα βιοκαυσίμων, κυρίως θεσπίζοντας ένα κατάλληλο και συνεκτικό
εμπορικό και τελωνειακό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 155
Παράγραφος 28

28. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διαμορφώσει σαφείς κανόνες στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού τομέα βιοκαυσίμων, κυρίως θεσπίζοντας ένα κατάλληλο και συνεκτικό
εμπορικό και τελωνειακό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 156
Παράγραφος 29

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 157
Παράγραφος 29

διαγράφεται
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Or. sv

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 158
Παράγραφος 29

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 159
Παράγραφος 29

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 160
Παράγραφος 29

29. ζητεί να καταχωρηθούν τα βιοκαύσιμα στον ΠΟΕ ως ευπαθή προϊόντα, τουλάχιστον
προσωρινά, κατά την έννοια ότι το θετικό ισοζύγιο του κύκλου ζωής του άνθρακα 
των βιοκαυσίμων θα πρέπει να παρέχει τη βάση για τη μεταξύ τους διάκριση στο
πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται ο κίνδυνος
σοβαρής περιβαλλοντικής ή κοινωνικής ζημίας που ενδέχεται να προκύψει από την
επέκταση των καλλιεργειών για βιοκαύσιμα και να εξαιρεθούν, συνεπώς, για ένα
διάστημα από την εφαρμογή του κανόνα περί μειωμένου δασμολογίου·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Τροπολογία 161
Παράγραφος 30

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 162
Παράγραφος 30

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 163
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω στο Σχέδιο Δράσης για τη Βιομάζα
τη μελέτη και την έρευνα για πλαστικά που βασίζονται στη βιομάζα προκειμένου να
επιτύχει καλύτερη κατανόηση της συνεισφοράς τους καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους
στην εξοικονόμηση των ορυκτών καυσίμων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και στην εξοικονόμηση ενέργειας σε διαδικασίες ανάκτησης πλην της 
λιπασματοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 164
Παράγραφος 30 β (νέα)

30β. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, ως πιλοτικό πρόγραμμα, τη δημιουργία
πάρκων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπου θα καλύπτονται οι ενεργειακές
ανάγκες μέσω ενός συνδυασμού διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η 
βιομάζα/αιολική/ηλιακή ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 165
Παράγραφος 31

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 166
Παράγραφος 31

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 167
Παράγραφος 31

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Fiona Hall

Τροπολογία 168
Παράγραφος 31

31. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η δημόσια στήριξη για τα βιοκαύσιμα είναι
απαραίτητη και επισημαίνει την εκτεταμένη ανησυχία του κοινού για την
οικολογική γενετική τεχνολογία· πιστεύει ότι η εξέλιξη μιας βιομάζας μεγαλύτερης
έντασης ενέργειας πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον και δεν πρέπει να 
δημιουργεί πραγματική ή εικαζόμενη απειλή για την παραγωγή μη γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 169
Παράγραφος 31

31. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η επιλογή με τη βοήθεια σημαντών (Marked
Assisted Selection - MAS), η οποία επιτρέπει τη βελτίωση των καλλιεργειών, μέσω
της «ευφυούς γενετικής βελτίωσης», π.χ. της διασταύρωσης φυτών παρεμφερών
οικογενειών αντί της γενετικής τροποποίησής τους μέσω της ενσωμάτωσης ξένων 
γονιδίων, θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη μιας βιομάζας μεγαλύτερης έντασης
ενέργειας και ταυτόχρονα πιο φιλικής προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 170
Παράγραφος 32

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για τις αειφόρες
ενεργειακές καλλιέργειες χωρίς να διακυβεύεται η παραγωγή τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 171
Παράγραφος 32

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για τις ενεργειακές 
καλλιέργειες και τη συλλογή δασικών και γεωργικών καταλοίπων· πιστεύει ότι κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να αποφέρει επίσης πρόσθετο εισόδημα στη γεωργία το οποίο 
θα ευνοούσε ενδεχομένως μια διεξοδική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 172
Παράγραφος 32

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για τις ενεργειακές 



AM\630423EL.doc 51/55 PE 378.547v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

καλλιέργειες και να προταθεί η απλοποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων για τις 
ενεργειακές καλλιέργειες, διευκολύνοντας την κινητοποίηση πρόσθετης βιομάζας 
γεωργικής και δασικής προέλευσης και την αειφόρο πρόσβαση σε αυτήν·

Or. it

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 173
Παράγραφος 32

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάπτυξη
ειδικών ποικιλιών ενεργειακών φυτών και τις εν λόγω ενεργειακές καλλιέργειες και 
να προταθεί η απλοποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων για τις ενεργειακές 
καλλιέργειες· ζητεί από την Επιτροπή να μην αποκλείσει ενεργειακά φυτά όπως το 
Jatropha curcas και το Miscanthus από τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 174
Παράγραφος 32

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για τις ενεργειακές
καλλιέργειες, να ενθαρρυνθούν οι ενισχύσεις που προωθούν τη χρήση βιομάζας στο
πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και να προταθεί η απλοποίηση του
καθεστώτος ενισχύσεων για τις ενεργειακές καλλιέργειες·

Or. nl

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 175
Παράγραφος 32

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για τις ενεργειακές
καλλιέργειες και να προταθεί η απλοποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων για τις
ενεργειακές καλλιέργειες και να διευκολυνθεί η αειφόρος πρόσβαση σε πρόσθετη 
γεωργική και/ή δασική βιομάζα και η κινητοποίησή της·

Or. en
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Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 176
Παράγραφος 33

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 177
Παράγραφος 33

33. είναι της άποψης ότι και οι πόροι του προϋπολογισμού που προβλέπει ο τίτλος 2,
πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (§60) και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να διατεθούν για την ενεργειακή 
χρήση της βιομάζας·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 178
Παράγραφος 33

33. είναι της άποψης ότι και οι πόροι του άξονα ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμοι για
επενδύσεις στην ενεργειακή χρήση της βιομάζας·

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 179
Παράγραφος 34

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 180
Παράγραφος 34

34. επισημαίνει ότι έως σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί μόνον ένα μέρος της καθορισμένης 
στα 1,5 εκατ. εκτάρια μέγιστης εγγυημένης έκτασης του καθεστώτος ενισχύσεων για 
τις ενεργειακές καλλιέργειες·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 181
Παράγραφος 34

34. ζητεί σημαντική αύξηση της καθορισμένης στα 1,5 εκατ. εκτάρια μέγιστης 
εγγυημένης έκτασης του καθεστώτος ενισχύσεων για τις ενεργειακές καλλιέργειες και 
να μην αποκλειστεί καμία καλλιέργεια από το καθεστώς ενισχύσεων για ενεργειακές 
καλλιέργειες, παρότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που
προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 182
Παράγραφος 35

35. ζητεί την έγκριση ενός ενιαίου πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δοθεί 
προτεραιότητα στην παραγωγή αειφόρου βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και σε 
χώρες όπου η βιοενέργεια δεν έχει ακόμα κανέναν ρόλο και τα αειφόρα βιοκαύσιμα 
να παράγονται και να χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 
καθαρή μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Τροπολογία 183
Παράγραφος 36

36. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αειφόρος παραγωγή και χρήση βιομάζας προσφέρει
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σημαντικά πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι θα πρέπει να
υποστηριχθεί η (διαγραφή) μεταφορά τεχνολογίας από και προς τις εν λόγω τρίτες
χώρες, καθώς και η εξαγωγή τεχνολογιών βιοενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι ισορροπημένη
και ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στις χώρες που 
καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους παρά σε αυτές που αναπτύσσουν 
αποκλειστικά την εξαγωγική τους ικανότητα·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 184
Παράγραφος 36

36. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αειφόρος παραγωγή και χρήση βιομάζας προσφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι θα πρέπει να
υποστηριχθεί η (διαγραφή) μεταφορά τεχνολογίας (διαγραφή) προς τις εν λόγω
τρίτες χώρες, καθώς και η εξαγωγή τεχνολογιών βιοενέργειας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση· είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένη και να μην επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ανάπτυξη της 
εξαγωγικής ικανότητάς τους·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 185
Παράγραφος 36

36. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αειφόρος παραγωγή και χρήση βιομάζας, σε
ισορροπία με τον αειφόρο εφοδιασμό σε τρόφιμα, ειδικά σε μικρή κλίμακα και στο 
πλαίσιο των ολοκληρωμένων πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, προσφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι θα πρέπει να
υποστηριχθεί μια εντατικότερη μεταφορά τεχνολογίας από και προς τρίτες χώρες, 
καθώς και η εξαγωγή τεχνολογιών βιοενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 186
Παράγραφος 36

36. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αειφόρος παραγωγή και χρήση βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών μικρής κλίμακας και ως μέρος 
ολοκληρωμένων πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί μια 
εντατικότερη μεταφορά τεχνολογίας από και προς τρίτες χώρες, καθώς και η εξαγωγή 
τεχνολογιών βιοενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. el

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 187
Παράγραφος 36 α (νέα)

36α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μια ειδική πρωτοβουλία η οποία θα προορίζεται
για την προώθηση της πληροφόρησης, της επιμόρφωσης και της
ευαισθητοποίησης για τη χρήση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων και θα
απευθύνεται στο γεωργικό κόσμο, τους πολίτες και τους φορείς της τοπικής 
διοίκησης·

Or. it


