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Τροπολογία 877
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
περιβαλλοντικής αειφορίας για τη 

βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πάσης φύσεως ενέργεια που προέρχεται από φυτά και χρησιμοποιείται στις μεταφορές πρέπει 
να υπόκειται στα ίδια κριτήρια αειφορίας. Πρέπει να περιληφθεί ο όρος "βιομάζα" 
επιπροσθέτως των όρων "βιοκαύσιμα" και "βιορευστά", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
νομοθετικό κενό που θα προέκυπτε από την τεχνολογική εξέλιξη, π.χ. χρήση της βιομάζας για 
την παραγωγή υδρογόνου για τις μεταφορές.

Τροπολογία 878
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

βιορευστά

Or. en
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Τροπολογία 879
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
περιβαλλοντικής αειφορίας για όλη τη 

βιομάζα που χρησιμοποιείται για 
ενεργειακούς σκοπούς

Or. en

Τροπολογία 880
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους προμηθευτές καυσίμων
να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 15 για ισοδύναμη 
ποσότητα βιοκαυσίμων. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων να παραδώσουν τα 
πιστοποιητικά αειφορίας, τα οποία έχουν 
είτε παραλάβει άμεσα από τους 
προμηθευτές βιοκαυσίμων από τους 
οποίους έχουν αγοράσει τα βιοκαύσιμα 
είτε αγοράσει σε αγορά εμπορίας 
πιστοποίησης, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο πρακτικές μεθόδους στην αλυσίδα 
της ευθύνης φύλαξης (ισοζύγιο μάζας 
και/ή εγγραφή και απαίτηση [book and 
claim]) είναι σε ισχύ.

α) παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
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αειφορίας είναι δυνατό να 
αναμειγνύονται·
β) οι πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη 
των παρτίδων που αναφέρονται στο 
σημείο α) αποδίδονται επίσης στο μείγμα· 
και
γ) εξασφαλίζεται ότι το σύνολο όλων των 
παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα 
περιγράφεται ως έχον τα ίδια 
χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες 
ποσότητες, με το σύνολο όλων των 
παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα για την αειφορία των βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δύο 
πρακτικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (ισοζύγιο 
μάζας, εγγραφή και απαίτηση) αντί να ορίσει μια ενιαία μέθοδο.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
έχουν ευελιξία για να διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου 
κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι παράγονται αειφόρα βιοκαύσιμα κατά τον πλέον 
αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.

Τροπολογία 881
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
υποχρεώνουν τους προμηθευτές καυσίμων
να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 15 για ισοδύναμη 
ποσότητα βιοκαυσίμων. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτούν από τους προμηθευτές 
καυσίμων να παραδώσουν τα 
πιστοποιητικά αειφορίας, τα οποία έχουν 
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ακόλουθα: είτε παραλάβει άμεσα από τους 
προμηθευτές βιοκαυσίμων από τους 
οποίους έχουν αγοράσει τα βιοκαύσιμα 
είτε αγοράσει σε αγορά εμπορίας 
πιστοποίησης, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο πρακτικές μεθόδους στην αλυσίδα 
της ευθύνης φύλαξης (ισοζύγιο μάζας 
και/ή εγγραφή και απαίτηση [book and 
claim]) είναι σε ισχύ.

α) παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
αειφορίας είναι δυνατό να 
αναμειγνύονται·
β) οι πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη 
των παρτίδων που αναφέρονται στο 
σημείο α) αποδίδονται επίσης στο μείγμα· 
και
γ) εξασφαλίζεται ότι το σύνολο όλων των 
παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα 
περιγράφεται ως έχον τα ίδια 
χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες 
ποσότητες, με το σύνολο όλων των 
παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα για την αειφορία των βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δύο 
πρακτικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (ισοζύγιο 
μάζας, εγγραφή και απαίτηση) αντί να ορίσει μια ενιαία μέθοδο.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
έχουν ευελιξία για να διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου 
κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι παράγονται αειφόρα βιοκαύσιμα κατά τον πλέον 
αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.
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Τροπολογία 882
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 883
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 884
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 885
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της μεθόδου επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 και σχετικά με τις 
δυνατότητες έγκρισης της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης για ορισμένους ή 
όλους τους τύπους πρώτων υλών ή 
βιοκαυσίμων. Στην εκτίμησή της, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μεθόδους 
επαλήθευσης σύμφωνα με τις οποίες οι 
πληροφορίες σχετικά με τα 

Διαγράφεται
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χαρακτηριστικά αειφορίας δεν 
αποδίδονται αναγκαστικά σε 
συγκεκριμένες παρτίδες ή μείγματα. Στην 
εν λόγω εκτίμηση συνεκτιμάται η 
αναγκαιότητα, αφενός, διατήρησης της 
ακεραιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
επαλήθευσης και, αφετέρου, μη 
υπερβολικής επιβάρυνσης των 
οικονομικών φορέων. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έγκριση της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης.

Or. en

Τροπολογία 886
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της μεθόδου επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 και σχετικά με τις 
δυνατότητες έγκρισης της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης για ορισμένους ή 
όλους τους τύπους πρώτων υλών ή 
βιοκαυσίμων. Στην εκτίμησή της, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μεθόδους 
επαλήθευσης σύμφωνα με τις οποίες οι 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αειφορίας δεν 
αποδίδονται αναγκαστικά σε 
συγκεκριμένες παρτίδες ή μείγματα. Στην 
εν λόγω εκτίμηση συνεκτιμάται η 
αναγκαιότητα, αφενός, διατήρησης της 
ακεραιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
επαλήθευσης και, αφετέρου, μη 

2. Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία των μεθόδων επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας και εγγραφής και 
απαίτησης.
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υπερβολικής επιβάρυνσης των 
οικονομικών φορέων. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έγκριση της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα για την αειφορία των βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δύο 
πρακτικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (ισοζύγιο 
μάζας, εγγραφή και απαίτηση) αντί να ορίσει μια ενιαία μέθοδο.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
έχουν ευελιξία για να διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου 
κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι παράγονται αειφόρα βιοκαύσιμα κατά τον πλέον 
αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.

Τροπολογία 887
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της μεθόδου επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 και σχετικά με τις 
δυνατότητες έγκρισης της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης για ορισμένους ή 
όλους τους τύπους πρώτων υλών ή 
βιοκαυσίμων. Στην εκτίμησή της, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μεθόδους 
επαλήθευσης σύμφωνα με τις οποίες οι 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αειφορίας δεν 
αποδίδονται αναγκαστικά σε 
συγκεκριμένες παρτίδες ή μείγματα. Στην 
εν λόγω εκτίμηση συνεκτιμάται η 
αναγκαιότητα, αφενός, διατήρησης της 
ακεραιότητας και της 

2. Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία των μεθόδων επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας και εγγραφής και 
απαίτησης.
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αποτελεσματικότητας του συστήματος 
επαλήθευσης και, αφετέρου, μη 
υπερβολικής επιβάρυνσης των 
οικονομικών φορέων. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έγκριση της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα για την αειφορία των βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δύο 
πρακτικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (ισοζύγιο 
μάζας, εγγραφή και απαίτηση) αντί να ορίσει μια ενιαία μέθοδο.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
έχουν ευελιξία για να διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου 
κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι παράγονται αειφόρα βιοκαύσιμα κατά τον πλέον 
αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.

Τροπολογία 888
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της μεθόδου επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 και σχετικά με τις 
δυνατότητες έγκρισης της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης για ορισμένους ή 
όλους τους τύπους πρώτων υλών ή 
βιοκαυσίμων. Στην εκτίμησή της, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μεθόδους 
επαλήθευσης σύμφωνα με τις οποίες οι 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αειφορίας δεν αποδίδονται 
αναγκαστικά σε συγκεκριμένες παρτίδες ή 
μείγματα. Στην εν λόγω εκτίμηση 
συνεκτιμάται η αναγκαιότητα, αφενός, 

Το 2010 και το 2012 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της μεθόδου επαλήθευσης 
ισοζυγίου μάζας που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 και σχετικά με τις 
δυνατότητες έγκρισης της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης για ορισμένους ή 
όλους τους τύπους πρώτων υλών,
βιοκαυσίμων ή άλλων βιορευστών. Στην 
εκτίμησή της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
μεθόδους επαλήθευσης σύμφωνα με τις 
οποίες οι πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αειφορίας δεν αποδίδονται 
αναγκαστικά σε συγκεκριμένες παρτίδες ή 
μείγματα. Στην εν λόγω εκτίμηση 
συνεκτιμάται η αναγκαιότητα, αφενός, 
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διατήρησης της ακεραιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
επαλήθευσης και, αφετέρου, μη 
υπερβολικής επιβάρυνσης των 
οικονομικών φορέων. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έγκριση της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης.

διατήρησης της ακεραιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
επαλήθευσης και, αφετέρου, μη 
υπερβολικής επιβάρυνσης των 
οικονομικών φορέων. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έγκριση της χρήσης άλλων 
μεθόδων επαλήθευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μελλοντική έκθεση της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τα βιορευστά, 
προκειμένου να καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα.

Τροπολογία 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεσή της του 2009 η Επιτροπή 
προτείνει περαιτέρω ένα πρόγραμμα 
ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια αειφορίας του άρθρου 15 για 
όλες τις μορφές ενέργειας από βιομάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ προτείνεται να επεκταθούν τα κριτήρια από τα βιοκαύσιμα σε όλες τις ενεργειακές χρήσεις 
της βιομάζας, λείπει μια σθεναρή μεθοδολογία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης για όλες τις 
άλλες ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας εκτός από τα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να 
προτείνει η Επιτροπή μια τέτοια επέκταση στην έκθεση του 2009.
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Τροπολογία 890
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές καυσίμων να υποβάλλουν 
αξιόπιστες πληροφορίες και να θέτουν στη 
διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 
αιτήματος του τελευταίου, τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση 
των πληροφοριών. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
προμηθευτές βιοκαυσίμων προκειμένου 
να παρακολουθούν και να αναφέρουν τα 
στοιχεία περιβαλλοντικής αειφορίας των 
βιοκαυσίμων που παρέχουν και να 
μεριμνούν για την επαλήθευση των 
πληροφοριών που υποβάλλουν στους 
προμηθευτές καυσίμων από 
διαπιστευμένο ελεγκτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη θα πρέπει να είναι επιμερίζεται επακριβώς μεταξύ του προμηθευτή βιοκαυσίμων, που 
είναι υπεύθυνος για την απόκτηση έγκυρου πιστοποιητικού, και του προμηθευτή καυσίμων που 
είναι υπεύθυνος για την παράδοση του πιστοποιητικού ως μέρους της διαδικασίας 
γνωστοποίησης.  Ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την 
παρακολούθηση, την αναφορά και την επαλήθευση θα διατηρήσει την υποκαταστασιμότητα και 
την εναλλαξιμότητα των συστατικών των βιοκαυσίμων και των τελικών καυσίμων, θα προλάβει 
τις στρεβλώσεις της αγοράς και θα αποτρέψει λειτουργικά εμπόδια και περιττό κόστος για τον 
καταναλωτή.  Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ.
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Τροπολογία 891
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς χρειάζονται αξιόπιστες δομές που επιτρέπουν το μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν τα απαιτούμενα δεδομένα.

Τροπολογία 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες 

Διαγράφεται
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μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων 
χωρών αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά που παράγονται από 
πρώτες ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες 
αυτές πληρούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή 4 του 
άρθρου 15.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή καθεστώτα 
που καθορίζουν πρότυπα για την 
παραγωγή προϊόντων βιομάζας περιέχουν 
ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 ή αποδεικνύουν 
ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων πληρούν τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή 4 του 
άρθρου 15.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθνικά, πολυεθνικά ή διεθνή καθεστώτα 
μέτρησης της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου περιέχουν ακριβή δεδομένα 
για τους σκοπούς του άρθρου 15 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ίσα ή τουλάχιστον ισοδύναμα κριτήρια (ισοζύγιο μάζας) πρέπει να εφαρμόζονται κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι αειφορίας όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια αειφορίας που ισχύουν στην ΕΕ 
πληρούνται  αντίστοιχα.  Τούτο εξασφαλίζεται με την προσθήκη στην παράγραφο 5 του άρθρου 
15 (τροπολογία αριθ. 4.)

Τροπολογία 893
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες 

Διαγράφεται
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μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων 
χωρών αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά που παράγονται από 
πρώτες ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες 
αυτές πληρούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή 4 του 
άρθρου 15.

Or. en

Τροπολογία 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 
της Κοινότητας και τρίτων χωρών 
αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που παράγονται από πρώτες 
ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αειφορίας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ή 4 του άρθρου 15.

4. Η Επιτροπή συνάπτει διμερείς και 
πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της 
Κοινότητας και τρίτων χωρών για να 
διασφαλίσει ότι η ενέργεια από βιομάζα 
που παράγεται από πρώτες ύλες 
καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές πληροί 
τα κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, 4, 
7α και 8 του άρθρου 15. Οι συμφωνίες 
αυτές θα περιλαμβάνουν μέτρα που 
κατοχυρώνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 895
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 
της Κοινότητας και τρίτων χωρών 

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι 
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 
της Κοινότητας και τρίτων χωρών 
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αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που παράγονται από πρώτες 
ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αειφορίας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ή 4 του άρθρου 15.

αποδεικνύουν ότι η βιομάζα, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
παράγονται από πρώτες ύλες 
καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής αειφορίας που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 ή 4 του άρθρου 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε απόφαση παράκαμψης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία υπέρ άλλων εθνικών, πολυεθνικών ή διεθνών συστημάτων θα αποτελούσε ένα 
συμπληρωματικό μέτρο, πέραν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, και συνεπώς πρέπει να 
υπόκειται σε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 896
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 898
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή καθεστώτα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 15 
παράγραφος 2 ή αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιοκαυσίμων πληρούν τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή 4 του 
άρθρου 15. Σε αυτή την περίπτωση η 
χρήση προτύπων πρέπει να βασίζεται 
στην ίση μεταχείριση των διαφόρων 
καθεστώτων καθορισμού προτύπων και 
δεν μπορεί να οδηγεί σε διακρίσεις σε 
οιοδήποτε τμήμα της αλυσίδας 
παραγωγής βιοκαυσίμων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή καθεστώτα που καθορίζουν πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο αφορούν κυρίως την πιστοποίηση. Η χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείου που 
βασίζεται στην αγορά θα πρέπει να αποφεύγεται και να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις 
όπου η εθνική νομοθεσία και άλλα εθνικά κανονιστικά πλαίσια δεν μπορούν να παρέχουν 
αξιόπιστες αποδείξεις για την αειφόρο προέλευση των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.

Τροπολογία 899
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
εθνικά, πολυεθνικά ή διεθνή καθεστώτα 
μέτρησης της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου περιέχουν ακριβή δεδομένα 
για τους σκοπούς του άρθρου 15, βάσει 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 21, 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 900
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, βάσει 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 21, 
παράγραφος 3, ότι τα εθνικά, πολυεθνικά 
ή διεθνή καθεστώτα μέτρησης της μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 15, 
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παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε απόφαση παράκαμψης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία υπέρ άλλων εθνικών, πολυεθνικών ή διεθνών συστημάτων θα αποτελούσε ένα 
συμπληρωματικό μέτρο, πέραν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, και συνεπώς πρέπει να 
υπόκειται σε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 901
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η 
επαλήθευση της αειφόρου προέλευσης 
των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
θα πρέπει πρωτίστως να βασίζεται στην 
εθνική νομοθεσία και σε άλλα εθνικά 
κανονιστικά πλαίσια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή καθεστώτα που καθορίζουν πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο αφορούν κυρίως την πιστοποίηση. Η χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείου που 
βασίζεται στην αγορά θα πρέπει να αποφεύγεται και να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις 
όπου η εθνική νομοθεσία και άλλα εθνικά κανονιστικά πλαίσια δεν μπορούν να παρέχουν 
αξιόπιστες αποδείξεις για την αειφόρο προέλευση των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.
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Τροπολογία 902
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις δυνάμει 
της παραγράφου 4 μόνον εάν η υπόψη 
συμφωνία ή καθεστώς πληροί κατάλληλα 
πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας και 
ανεξάρτητου ελέγχου. Στην περίπτωση 
των καθεστώτων μέτρησης της μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου, τα καθεστώτα 
αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος VII.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 16, παράγραφος 5.

Τροπολογία 903
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2. Η διάρκεια ισχύος των 
αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 
έτη.

Διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Συνεπής προς τις τροπολογίες στο άρθρο 16, παράγραφοι 5 και 6.

Τροπολογία 904
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 
2 και βασίζονται σε συστάσεις του 
ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης 
CEN για επανεξέταση των κριτηρίων 
αειφορίας και της διαδικασίας 
επαλήθευσης που προβλέπουν άλλα 
εθνικά ή διεθνή καθεστώτα. Η διάρκεια 
ισχύος των αποφάσεων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα 5 έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των αρμοδιοτήτων του CEN όσον αφορά τη 
διαμόρφωση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται
στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά κριτήρια 
αειφορίας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών, είναι ευκταίο να βασίζονται 
οι αποφάσεις αυτές στις συστάσεις του CEN που θα επιδιώξει να καθορίσει οικουμενικά 
κριτήρια, δείκτες και μεθοδολογίες για τον καθορισμό των κριτηρίων αειφορίας και την 
επαλήθευση της τήρησής τους.
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Τροπολογία 905
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 
2 και βασίζονται σε συστάσεις του 
ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης 
CEN για επανεξέταση των κριτηρίων 
αειφορίας και της διαδικασίας 
επαλήθευσης που προβλέπουν άλλα 
εθνικά ή διεθνή καθεστώτα. Η διάρκεια 
ισχύος των αποφάσεων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα 5 έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των αρμοδιοτήτων του CEN όσον αφορά τη 
διαμόρφωση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά κριτήρια 
αειφορίας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών, είναι ευκταίο να βασίζονται 
οι αποφάσεις αυτές στις συστάσεις του CEN που θα επιδιώξει να καθορίσει οικουμενικά 
κριτήρια, δείκτες και μεθοδολογίες για τον καθορισμό των κριτηρίων αειφορίας και την 
επαλήθευση της τήρησής τους.

Τροπολογία 906
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2. Η διάρκεια ισχύος των 

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική  
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3. Η διάρκεια 
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αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. ισχύος των αποφάσεων αυτών δεν 
υπερβαίνει τα 5 έτη και οι αποφάσεις 
μπορεί να ανακληθούν με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, της επιτροπής την οποία 
προβλέπει το άρθρο 21, παράγραφος 2, ή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά πάσα 
στιγμή εφόσον υπάρξουν σοβαρές 
ανησυχίες για την αξιοπιστία ενός 
καθεστώτος.

Or. en

Τροπολογία 907
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2. Η διάρκεια ισχύος των 
αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

6. Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3. Η διάρκεια ισχύος των 
αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη 
και οι αποφάσεις μπορεί να ανακληθούν 
με πρωτοβουλία της Επιτροπής, της 
επιτροπής την οποία προβλέπει το άρθρο 
21, παράγραφος 2, ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ανά πάσα στιγμή εφόσον 
υπάρξουν σοβαρές ανησυχίες για την 
αξιοπιστία ενός καθεστώτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση απροόπτου όσον 
αφορά την αειφορία των βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 908
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι κατάλληλες μέθοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 
2. Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων 
αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Οι 
αποφάσεις αυτές μπορούν επίσης να 
ανακληθούν νωρίτερα, εφόσον υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία για παραβίαση των 
προτύπων αειφορίας ή τα καθεστώτα ή οι 
συμφωνίες αδυνατούν να εξασφαλίσουν 
επαρκή πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας 
και ανεξάρτητου ελέγχου σε τακτική και 
συχνή βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 16, παράγραφος 6 ορίζει ότι οι αποφάσεις για την ενσωμάτωση διεθνών συμφωνιών 
και καθεστώτων δεν θα ισχύσουν για διάστημα μεγαλύτερο από 5 έτη.  Οι αποφάσεις αυτές θα 
πρέπει επίσης να ανακληθούν νωρίτερα, εφόσον από αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι 
συμφωνίες και τα καθεστώτα δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ή επαρκή πρότυπα 
αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου.

Τροπολογία 909
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν ένας οικονομικός φορέας 
υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα που 
έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με συμφωνία ή 
καθεστώς που έχει αποτελέσει το 

Διαγράφεται
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αντικείμενο απόφασης δυνάμει της 
παραγράφου 4, το κράτος μέλος δεν 
απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει 
περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης του 
αντίστοιχου κριτηρίου περιβαλλοντικής 
αειφορίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες δεν διευκρινίζονται.  Όσον αφορά 
τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, δεν γίνεται καμιά μνεία των κριτηρίων που πρέπει να 
πληρούνται, ιδίως για το ισοζύγιο μάζας.  Εάν μόνο ο εφοδιασμός της ΕΕ υπόκειται σε επαχθείς 
απαιτήσεις όσον αφορά την απόδειξη υπό μορφή ισοζυγίου μάζας, τότε οι προμηθευτές τρίτων 
χωρών αποκτούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τροπολογία 910
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν ένας οικονομικός φορέας
υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα που 
έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με συμφωνία ή 
καθεστώς που έχει αποτελέσει το 
αντικείμενο απόφασης δυνάμει της 
παραγράφου 4, το κράτος μέλος δεν 
απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει 
περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης του 
αντίστοιχου κριτηρίου περιβαλλοντικής 
αειφορίας.

7. Όταν ένας προμηθευτής βιοκαυσίμων
υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα που 
έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με συμφωνία ή 
καθεστώς που έχει αποτελέσει το 
αντικείμενο απόφασης δυνάμει της 
παραγράφου 4, το κράτος μέλος δεν 
απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει 
περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης του 
αντίστοιχου κριτηρίου περιβαλλοντικής 
αειφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη θα πρέπει να επιμερίζεται επακριβώς μεταξύ του προμηθευτή βιοκαυσίμων, που είναι 
υπεύθυνος για την απόκτηση έγκυρου πιστοποιητικού, και του προμηθευτή καυσίμων που είναι 
υπεύθυνος για την παράδοση του πιστοποιητικού ως μέρους της διαδικασίας γνωστοποίησης 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση. 
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Τροπολογία 911
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν θα πρέπει να επιδιώκει να αποκλείσει αειφόρα βιοκαύσιμα τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφος 1.

Για να λειτουργήσει η οδηγία με επιτυχία, οι προϋποθέσεις που τίθενται πρέπει να είναι σαφείς, 
επαληθεύσιμες, εφαρμόσιμες και να μην επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Κάθε βιοκαύσιμο 
που πληροί τις προϋποθέσεις αυτές πρέπει να είναι αποδεκτό.  Κατά συνέπεια το άρθρο 15, 
παράγραφος 8 περιττεύει και πρέπει να διαγραφεί.

Το άρθρο 16, παράγραφος 4 παρέχει στην Επιτροπή ευελιξία ως προς την αντιμετώπιση των 
υπερπόντιων πηγών βιοκαυσίμων που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου για το 
2020.  Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να έχει η Επιτροπή περαιτέρω εξουσίες.
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Τροπολογία 912
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πάσης φύσεως ενέργεια που προέρχεται από φυτά και χρησιμοποιείται στις μεταφορές πρέπει 
να υπόκειται στα ίδια κριτήρια αειφορίας. Πρέπει να περιληφθεί ο όρος "βιομάζα" 
επιπροσθέτως των όρων "βιοκαύσιμα" και "βιορευστά", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
νομοθετικό κενό που θα προέκυπτε από την τεχνολογική εξέλιξη, π.χ. χρήση της βιομάζας για 
την παραγωγή υδρογόνου για τις μεταφορές.

Τροπολογία 913
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η Επιτροπή ορίζει επιτροπή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
αναπτύξει μηχανισμό για να 
αξιολογηθούν με ακρίβεια και να 
αντιμετωπισθούν οι έμμεσες επιπτώσεις 
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της βιοενέργειας στην αλλαγή στις 
χρήσεις γης και η έμμεση επίδραση στην 
υποβάθμιση των φυσικών δασών ή άλλων 
φυσικών οικοσυστημάτων, ο οποίος θα 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στις 31 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο. Έχει 
ζωτική σημασία να συμπεριληφθούν οι 
έμμεσες επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 914
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπολογισμός του αντικτύπου των 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών στα 

αέρια θερμοκηπίου

Υπολογισμός του αντικτύπου της 
ενέργειας από βιομάζα στα αέρια 

θερμοκηπίου

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης σημαίνουν ότι, όταν γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων αντί της παραγωγής τροφίμων, κάπου αλλού στον κόσμο αυξάνει η παραγωγή 
τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών και άλλης μη γεωργικής γης για να υποκαταστήσει την 
απολεσθείσα παραγωγή τροφίμων.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των 
βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί 
ένας συντελεστής που θα αφαιρεί τον αντίκτυπο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από τις 
προκαθορισμένες τιμές ή τις πραγματικές τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα.  Ο συντελεστής αυτός θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση πιο αποδοτικών 
καλλιεργειών και για την πιο αποτελεσματική χρήση της γης.
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Τροπολογία 915
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας από 
βιομάζα η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2, υπολογίζεται ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης σημαίνουν ότι, όταν γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων αντί της παραγωγής τροφίμων, κάπου αλλού στον κόσμο αυξάνει η παραγωγή 
τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών και άλλης μη γεωργικής γης για να υποκαταστήσει την 
απολεσθείσα παραγωγή τροφίμων.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των 
βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί 
ένας συντελεστής που θα αφαιρεί τον αντίκτυπο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από τις 
προκαθορισμένες τιμές ή τις πραγματικές τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα.  Ο συντελεστής αυτός θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση πιο αποδοτικών 
καλλιεργειών και για την πιο αποτελεσματική χρήση της γης.

Τροπολογία 916
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προτιμηθεί η χρήση των πραγματικών τιμών. Η χρήση αναλυτικών 
προκαθορισμένων τιμών είναι δυνατή μόνο για ορισμένα στάδια της διαδικασίας παραγωγής.

Τροπολογία 917
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, εάν 
στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος VII 
προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής του 
βιοκαυσίμου και όταν η τιμή για το εν 
λόγω βιοκαύσιμο που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ 
του παραρτήματος VII ισούται ή είναι 
μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας 
αυτή την προκαθορισμένη τιμή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή στις χρήσεις γης. Το Συμβούλιο έχει επισημάνει ότι στο 
θέμα αυτό υπάρχει ένα μεγάλο νομοθετικό κενό που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή των 
αποθεμάτων άνθρακα.
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Τροπολογία 918
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) στην περίπτωση της ενέργειας από 
βιομάζα, εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος VII προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό 
παραγωγής της ενέργειας από βιομάζα, 
χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή πολλαπλασιασμένη 
επί το συντελεστή για την έμμεση αλλαγή 
στις χρήσεις γης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης σημαίνουν ότι, όταν γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων αντί της παραγωγής τροφίμων, κάπου αλλού στον κόσμο αυξάνει η παραγωγή 
τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών και άλλης μη γεωργικής γης για να υποκαταστήσει την 
απολεσθείσα παραγωγή τροφίμων.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των 
βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί 
ένας συντελεστής που θα αφαιρεί τον αντίκτυπο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από τις 
προκαθορισμένες τιμές ή τις πραγματικές τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα.  Ο συντελεστής αυτός θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση πιο αποδοτικών 
καλλιεργειών και για την πιο αποτελεσματική χρήση της γης.

Τροπολογία 919
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή 
η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος Γ 
του παραρτήματος VII· or

(β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή 
η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος Γ 
του παραρτήματος VII πολλαπλασιασμένη 
επί το συντελεστή για την έμμεση αλλαγή 
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στις χρήσεις γης· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης σημαίνουν ότι, όταν γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων αντί της παραγωγής τροφίμων, κάπου αλλού στον κόσμο αυξάνει η παραγωγή 
τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών και άλλης μη γεωργικής γης για να υποκαταστήσει την 
απολεσθείσα παραγωγή τροφίμων.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των 
βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί 
ένας συντελεστής που θα αφαιρεί τον αντίκτυπο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από τις 
προκαθορισμένες τιμές ή τις πραγματικές τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα.  Ο συντελεστής αυτός θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση πιο αποδοτικών 
καλλιεργειών και για την πιο αποτελεσματική χρήση της γης.

Τροπολογία 920
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή η οποία έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος VII, ως το άθροισμα των 
πραγματικών τιμών για ορισμένα από τα 
στάδια της διαδικασίας παραγωγής και των 
αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών του 
μέρους Δ ή Ε του παραρτήματος VII για τα 
άλλα στάδια της διαδικασίας παραγωγής.

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή η οποία έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος VII, ως το άθροισμα των 
πραγματικών τιμών για ορισμένα από τα 
στάδια της διαδικασίας παραγωγής και των 
αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών του 
μέρους Δ ή Ε του παραρτήματος VII για τα 
άλλα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, 
ενώ όλες οι τιμές πολλαπλασιάζονται με 
το συντελεστή για την έμμεση αλλαγή 
στις χρήσεις γης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης σημαίνουν ότι, όταν γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων αντί της παραγωγής τροφίμων, κάπου αλλού στον κόσμο αυξάνει η παραγωγή 
τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών και άλλης μη γεωργικής γης για να υποκαταστήσει την 
απολεσθείσα παραγωγή τροφίμων.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των 
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βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί 
ένας συντελεστής που θα αφαιρεί τον αντίκτυπο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από τις 
προκαθορισμένες τιμές ή τις πραγματικές τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα.  Ο συντελεστής αυτός θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση πιο αποδοτικών 
καλλιεργειών και για την πιο αποτελεσματική χρήση της γης.

Τροπολογία 921
Dorette Corbey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Ο συντελεστής για την έμμεση 
αλλαγή στις χρήσεις γης υπολογίζεται ανά 
διετία με τη διαίρεση της αύξησης της 
χρήσης γης λόγω της παραγωγής 
ενέργειας από τρόφιμα και πρώτες ύλες 
διά της αύξησης της χρήσης γης που 
οφείλεται στην παραγωγή τροφίμων και 
πρώτων υλών συν την αύξηση που 
οφείλεται στην παραγωγή ενέργειας από 
βιομάζα.
Ο συντελεστής θα είναι 1,0, όταν η 
παρούσα οδηγία τεθεί σε ισχύ και θα 
υπολογιστεί για πρώτη φορά δύο έτη 
αργότερα, με βάση τα παγκόσμια 
δεδομένα για τη χρήση γης και τις 
αλλαγές στις χρήσεις γης.
Πριν από το 2010, η Επιτροπή θα 
δημοσιεύσει τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του συντελεστή έμμεσης 
αλλαγής στις χρήσεις γης, λαμβάνοντας 
υπόψη την ενδεχόμενη ανάγκη να 
αποκλεισθεί η υποβαθμισμένη γη και να 
υπάρξει τρόπος να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των διαφόρων τύπων γαιών ή 
χρήσης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης σημαίνουν ότι, όταν γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
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βιοκαυσίμων αντί της παραγωγής τροφίμων, κάπου αλλού στον κόσμο αυξάνει η παραγωγή 
τροφίμων σε βάρος των τροπικών δασών και άλλης μη γεωργικής γης για να υποκαταστήσει την 
απολεσθείσα παραγωγή τροφίμων.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των 
βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί 
ένας συντελεστής που θα αφαιρεί τον αντίκτυπο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από τις 
προκαθορισμένες τιμές ή τις πραγματικές τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
βιοκαύσιμα.  Ο συντελεστής αυτός θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση πιο αποδοτικών 
καλλιεργειών και για την πιο αποτελεσματική χρήση της γης.

Τροπολογία 922
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Αυτό προϋποθέτει ότι η διαδικασία 
παραγωγής είναι ίδια με τη διαδικασία 
παραγωγής στην οποία βασίζονται οι 
προκαθορισμένες τιμές που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α ή στο 
μέρος Ε του παραρτήματος VI για τα 
άλλα στάδια της διαδικασίας παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τιμές καθορίζονται προφανώς λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή που πραγματοποιείται 
κατά την εν λόγω διαδικασία παραγωγής (με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές των 
εγκαταστάσεων και παράγοντες μετατροπής).  Ως εκ τούτου, οι τιμές αυτές μπορούν να ληφθούν 
υπόψη μόνο εάν οι οδοί παραγωγής και οι εγκαταστάσεις μετατροπής είναι ίδιες.  Τυχόν 
διαφορές στο θέμα αυτό αναιρούν τη χρησιμότητα των τιμών.

Τροπολογία 923
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Οι εκπομπές που προκαλούνται από 
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την έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης, 
όπως ορίζονται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος VII, προστίθενται εκτός 
εάν η παραγωγή βιοκαυσίμων βασίζεται 
σε πρώτες ύλες που δεν απαιτούν τη 
χρήση αροτραίων γαιών, βοσκότοπων ή 
γαιών μονίμων καλλιεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων  των χέρσων 
γαιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν καλύπτει τις εκπομπές από την έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης. 
Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι οι εκπομπές αυτές μπορεί να είναι σημαντικές. Ως εκ 
τούτου, οι εκπομπές πρέπει να προστεθούν στις προκαθορισμένες τιμές, καθώς και σε κάθε 
υπολογιζόμενη τιμή.

Τροπολογία 924
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δίδει εντολή στον ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης CEN να 
αναπτύξει σαφή και επακριβώς 
καθορισμένη διαδικασία όσον αφορά:
(α) τον υπολογισμό τυπικών τιμών με 
βάση τις αρχές που περιλαμβάνονται ήδη 
στο Παράρτημα VII Γ·
(β) τη διαμόρφωση προκαθορισμένων 
τιμών που απορρέουν από τις τυπικές 
τιμές· 
την υποβολή και την εξέταση των 
προτεινόμενων αποκλίσεων από τις 
προκαθορισμένες τιμές, από την οπτική 
γωνία τόσο των δεδομένων όσο και της 
μεθοδολογίας και την τήρηση των αρχών 
που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα 
VII Γ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια 
κριτήρια, δείκτες και μεθοδολογίες .  Ο CEN παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο και μπορούν να 
κινητοποιήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να εκτελέσει το έργο αυτό και έχει ήδη ξεκινήσει 
τη διαδικασία.  Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ. Υποθέσεις π.χ. σχετικά με το αποτύπωμα του λιπάσματος GHG, μπορεί να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις.  Υπάρχουν ζητήματα μεθοδολογίας.  Η ιχνηλασιμότητα μπορεί να 
αποτελέσει πρόβλημα.  Προτείνεται η επιβολή τυπικών τιμών, οι οποίες θα αναθεωρούνται 
τακτικά για να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη βιομηχανία.

Τροπολογία 925
Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δίδει εντολή στον ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης CEN να 
αναπτύξει σαφή και επακριβώς 
καθορισμένη διαδικασία όσον αφορά:
(α) τον υπολογισμό τυπικών τιμών με 
βάση τις αρχές που περιλαμβάνονται ήδη 
στο Παράρτημα VII Γ·
(β) τη διαμόρφωση προκαθορισμένων 
τιμών που απορρέουν από τις τυπικές 
τιμές· 
την υποβολή και την εξέταση των 
προτεινόμενων αποκλίσεων από τις 
προκαθορισμένες τιμές, από την οπτική 
γωνία τόσο των δεδομένων όσο και της 
μεθοδολογίας και την τήρηση των αρχών 
που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα 
VII Γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια 
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κριτήρια, δείκτες και μεθοδολογίες .  Ο CEN παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο και μπορούν να 
κινητοποιήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να εκτελέσει το έργο αυτό και έχει ήδη ξεκινήσει 
τη διαδικασία.  Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ. Υποθέσεις π.χ. σχετικά με το αποτύπωμα του λιπάσματος GHG, μπορεί να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις.  Υπάρχουν ζητήματα μεθοδολογίας.  Η ιχνηλασιμότητα μπορεί να 
αποτελέσει πρόβλημα.  Προτείνεται η επιβολή τυπικών τιμών, οι οποίες θα αναθεωρούνται 
τακτικά για να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη βιομηχανία.

Τροπολογία 926
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2009, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των ακαλλιέργητων, 
οριακής απόδοσης ή υποβαθμισμένων 
γαιών όπου η παραγωγή ενεργειακών 
καλλιεργειών θα μπορούσε να παραγάγει 
ένα καθαρό όφελος σε άνθρακα, ο οποίος 
συνοδεύεται από περιγραφή της μεθόδου 
και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατάρτισή του.  Η μέθοδος 
συνεκτιμά τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους, το κλίμα και την αναμενόμενη 
απόδοση πρώτων υλών.

Or. en
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Τροπολογία 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

(α) εκτός της Κοινότητας· ή
(β) εντός της Κοινότητας, σε περιφέρειες 
περιλαμβανόμενες στους καταλόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο 
ανωτέρω περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται 
πραγματικές τιμές για καλλιέργεια.

Or. en

Τροπολογία 928
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές 
για την καλλιέργεια για καύσιμα κίνησης 
και  υγρά καύσιμα του μέρους Δ του 
παραρτήματος VII μπορούν να 
εφαρμόζονται μόνον όταν οι αντίστοιχες 
πρώτες ύλες καλλιεργούνται:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σημερινές τιμές πρέπει να αποτελέσουν την προτιμητέα επιλογή. Οι αναλυτικές 
προκαθορισμένες τιμές για καλλιέργεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι πρώτες 
ύλες προέρχονται από τρίτες χώρες και από ακαλλιέργητες, οριακής απόδοσης ή 
υποβαθμισμένες γαίες, που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 929
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 3 - στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εντός της Κοινότητας, σε 
περιφέρειες τις οποίες τα κράτη μέλη 
χαρακτηρίζουν ως περιφέρειες χαμηλής 
παραγωγικότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για να μην αποκλείεται η χρήση τοπικών πρώτων υλών και, 
συνεπώς, να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ αγροτικών περιοχών με 
χαμηλότερες αποδόσεις από το μέσο όρο.

Τροπολογία 930
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο 
ανωτέρω περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται 
πραγματικές τιμές για καλλιέργεια.

Για τη βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά που δεν εμπίπτουν σε 
καμία από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, 
χρησιμοποιούνται πραγματικές τιμές για 
καλλιέργεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όλη η ενέργεια που προέρχεται από φυτά και χρησιμοποιείται στις μεταφορές πρέπει να 
υπόκειται στα ίδια κριτήρια αειφορίας. Πρέπει να περιληφθεί ο όρος "βιομάζα" επιπροσθέτως 
των όρων "βιοκαύσιμα" και "βιορευστά", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν νομοθετικό κενό 
που θα προέκυπτε από την τεχνολογική εξέλιξη, π.χ. χρήση της βιομάζας για την παραγωγή 
υδρογόνου για τις μεταφορές.

Τροπολογία 931
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι εκπομπές που προκαλούνται από
την έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης 
προστίθενται σε όλα τα καύσιμα κίνησης 
από βιομάζα στις περιπτώσεις που δεν 
ισχύει η άμεση αλλαγή στις χρήσεις γης, 
εκτός εάν η παραγωγή βασίζεται σε 
πρώτες ύλες που δεν απαιτούν τη χρήση 
αροτραίων γαιών, βοσκότοπων ή γαιών 
μονίμων καλλιεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων  των χέρσων 
γαιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης εφαρμόζονται σε 
όλες τις παραγωγές στις λοιπές μορφές γης πέραν των ακαλλιέργητων, περιθωριακών και 
υποβαθμισμένων γαιών, στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί μπορούν να αποδείξουν ότι η 
άμεση αλλαγή στις χρήσεις γης παρέχει καθαρό όφελος σε άνθρακα. 
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Τροπολογία 932
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, και μετά από αυτή την 
ημερομηνία ανά δύο έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει επισκόπηση σχετικά με τις 
τυπικές και προκαθορισμένες τιμές που 
παρατίθενται στο Παράρτημα VII, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές 
από καλλιέργειες. Σε ό, τι αφορά τις 
τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για 
τις καλλιέργειες πρώτων υλών, η 
Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 νέα δέσμη πραγματικών 
και προκαθορισμένων τιμών που 
αντικατοπτρίζουν τις περιφερειακές και 
κλιματικές συνθήκες. Στη διαδικασία 
επανεξέτασης ζητούνται οι γνώμες των 
παραγωγών, τόσο των τρίτων χωρών όσο 
και εντός της Κοινότητας. Επιπλέον, η 
Επιτροπή αξιολογεί, και αν κριθεί 
αναγκαίο προτείνει, τυπικές και 
προκαθορισμένες τιμές για καλλιέργειες 
που χρησιμοποιούν αειφόρες μεθόδους 
γεωργικής και βιολογικής καλλιέργειας. 
Ένα τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3. Οι τιμές για τις 
εκπομπές που προκαλούνται από την 
έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης, όπως 
ορίζεται στο Μέρος Γ του παραρτήματος 
VII, πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν και 
να προσαρμοστούν στους ειδικούς 
συντελεστές για τη χρήση της γης και/ή 
της πρώτης ύλης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το COM προτείνει πολύ γενικευμένες (συνολικές μέσες τιμές) τιμές για την καλλιέργεια, που 
απέχουν πολύ από το να αντικατοπτρίζουν τις μεγάλες φυσικές διακυμάνσεις.  Η μέτρηση των 
πραγματικών εκπομπών από καλλιέργειες είναι δύσκολη και πολύ δαπανηρή για τους 
οικονομικούς φορείς. Το COM θα πρέπει λοιπόν να προτείνει προκαθορισμένες τιμές για την 
παραγωγή ανά περιφέρεια, που θα αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιφερειακές 
διαφορές. Επιπλέον, οι τιμές για τις εκπομπές που προκαλούνται από την έμμεση αλλαγή στις 
χρήσεις γης, πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση της γης για 
συγκεκριμένη πρώτη ύλη.

Τροπολογία 933
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, 
με βάση  επανεξέταση που διενεργείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που θα 
διαμορφώσει ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης CEN σύμφωνα με το άρθρο 
17, παράγραφος 1, σχετικά με τις κατ' 
εκτίμηση τυπικές και προκαθορισμένες 
τιμές που παρατίθενται στα μέρη Β και Ε 
του παραρτήματος VII, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις εκπομπές που οφείλονται στις 
μεταφορές και στη μεταποιητική 
βιομηχανία και μπορεί, αν χρειάζεται, να 
αποφασίσει τη διόρθωση των τιμών. Ένα 
τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την αρχική θέσπιση και εν συνεχεία την επανεξέταση των τυπικών και 
προκαθορισμένων τιμών πρέπει να είναι η ίδια.
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Τροπολογία 934
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, 
με βάση  επανεξέταση που διενεργείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που θα 
διαμορφώσει ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης CEN σύμφωνα με το άρθρο 
17, παράγραφος 1, σχετικά με τις κατ' 
εκτίμηση τυπικές και προκαθορισμένες 
τιμές που παρατίθενται στα μέρη Β και Ε 
του παραρτήματος VII, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις εκπομπές που οφείλονται στις 
μεταφορές και στη μεταποιητική 
βιομηχανία και μπορεί, αν χρειάζεται, να 
αποφασίσει τη διόρθωση των τιμών. Ένα 
τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την αρχική θέσπιση και εν συνεχεία την επανεξέταση των τυπικών και 
προκαθορισμένων τιμών πρέπει να είναι η ίδια.

Τροπολογία 935
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αργότερο και εν συνεχεία ανά διετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
κατ' εκτίμηση τυπικές και 
προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται 
στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος VII, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές 
που οφείλονται στις μεταφορές και στη 
μεταποιητική βιομηχανία και μπορεί, αν 
χρειάζεται, να αποφασίσει τη διόρθωση 
των τιμών. Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τακτικοί έλεγχοι και η δυνατότητα διόρθωσης των τιμών εγγυώνται μια αξιόπιστη βάση για 
τον καθορισμό της αειφορίας των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.

Τροπολογία 936
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από φύκια θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα CO2, οπότε η 
χρήση τους θα μπορούσε να προωθηθεί με τον υπολογισμό της συμβολής τους ως διπλής.

Τροπολογία 937
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχει η οδηγία τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των τυπικών και των 
προκαθορισμένων τιμών όχι μόνο για τις μελλοντικές οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων αλλά και 
για τις ήδη υπάρχουσες.



AM\731122EL.doc 47/108 PE409.429v01-00

EL

Τροπολογία 938
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17, παράγραφος 5 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα VII μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. 
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. Για οποιαδήποτε 
τροποποίηση του καταλόγου των 
προκαθορισμένων τιμών του 
παραρτήματος VII, ή για οποιαδήποτε 
προσθήκη στον κατάλογο αυτό, τηρούνται 
οι ακόλουθοι κανόνες:

5. Το παράρτημα VII μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. 
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, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διαδικασιών που θα 
διαμορφώσει και των συστάσεων στις 
οποίες θα προβεί ο ευρωπαϊκός 
οργανισμός τυποποίησης CEN σύμφωνα 
με το άρθρο 17, παράγραφος 1.  Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου 
των προκαθορισμένων τιμών του 
παραρτήματος VII, ή για οποιαδήποτε 
προσθήκη στον κατάλογο αυτό, τηρούνται 
οι ακόλουθοι κανόνες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές του CEN καλύπτουν τις διαδικασίες επισήμανσης.  Χάριν σαφήνειας για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να δίδεται εντολή για ειδική επισήμανση μόνο όταν το καύσιμο δεν 
είναι σύμφωνο με τις συνήθεις προδιαγραφές.  Με τον τρόπο αυτό ο CEN θα μπορεί να 
τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς να πρέπει να αλλαχθεί η οδηγία.  Υπάρχουν βιοκαύσιμα που 
μπορούν να αναμειχθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% κατ' όγκο, ενώ εξακολουθούν να 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του CEN χωρίς, επομένως, να απαιτείται ειδική 
επισήμανση.
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Τροπολογία 939
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 5 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα VII μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. 
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. Για οποιαδήποτε 
τροποποίηση του καταλόγου των 
προκαθορισμένων τιμών του 
παραρτήματος VII, ή για οποιαδήποτε 
προσθήκη στον κατάλογο αυτό, τηρούνται 
οι ακόλουθοι κανόνες:

5. Το παράρτημα VII μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. 
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, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διαδικασιών που θα 
διαμορφώσει και των συστάσεων στις 
οποίες θα προβεί ο ευρωπαϊκός 
οργανισμός τυποποίησης CEN σύμφωνα 
με το άρθρο 17, παράγραφος 1.  Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου 
των προκαθορισμένων τιμών του 
παραρτήματος VII, ή για οποιαδήποτε 
προσθήκη στον κατάλογο αυτό, τηρούνται 
οι ακόλουθοι κανόνες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθεωρήσεις του Παραρτήματος VI πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με μια 
επακριβώς καθορισμένη και συνεπή διαδικασία, για την οποία θα μεριμνήσει ο CEN.

Τροπολογία 940
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 5 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα VII μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. 
Ένα τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη 

5. Το παράρτημα VII μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και 
περιλαμβάνει την καθιέρωση τιμών για 
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ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3. Για οποιαδήποτε 
τροποποίηση του καταλόγου των 
προκαθορισμένων τιμών του 
παραρτήματος VII, ή για οποιαδήποτε 
προσθήκη στον κατάλογο αυτό, τηρούνται 
οι ακόλουθοι κανόνες:

την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
παρόμοιων ή άλλων πρώτων υλών. 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. Για οποιαδήποτε 
τροποποίηση του καταλόγου των 
προκαθορισμένων τιμών του 
παραρτήματος VII, ή για οποιαδήποτε 
προσθήκη στον κατάλογο αυτό, τηρούνται 
οι ακόλουθοι κανόνες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 17 (5) καθιστά δυνατή τη χρήση τυπικών πρότυπων τιμών μόνο όταν 
η συμβολή είναι μικρή σε σύγκριση με τις συνολικές εκπομπές.

Τροπολογία 941
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 5 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν η συμβολή ενός παράγοντα στις 
συνολικές εκπομπές είναι μικρή, ή όταν 
υπάρχει περιορισμένη διακύμανση, ή όταν 
το κόστος ή η δυσκολία καθορισμού των 
πραγματικών τιμών είναι υψηλό, οι 
προκαθορισμένες τιμές είναι οι τυπικές 
των κανονικών διαδικασιών παραγωγής·

(α) όταν η συμβολή ενός παράγοντα στις 
συνολικές εκπομπές είναι μικρότερη του 
5%, ή όταν πρακτικά δεν υπάρχει 
διακύμανση, οι προκαθορισμένες τιμές 
είναι οι τυπικές των κανονικών 
διαδικασιών παραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται πιο ακριβής καθοδήγηση για την αναθεώρηση των προκαθορισμένων τιμών στο 
πλαίσιο της επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 942
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές πρέπει να καθορίζονται βάσει ενός συνεπούς κανόνα και, 
προκειμένου να μην ευνοούνται όσοι έχουν τη χειρότερη απόδοση, πρέπει να είναι 
συντηρητικές.

Τροπολογία 943
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. 
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3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα VΙ, ή άλλο 
πετρέλαιο ντίζελ με κατ' όγκο 
περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο 
τουλάχιστον 5%.
4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς 
την ανανεώσιμη ενέργεια, η συμβολή των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες θεωρείται ως 
διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων 
βιοκαυσίμων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να θέτει συνολικούς στόχους για τα βιοκαύσιμα και να καθιστά σαφές ότι 
αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση οιουδήποτε είδους βιοκαυσίμων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα βιοκαύσιμα παράγονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρες 
μεθόδους.   Η οδηγία για τα καύσιμα πρέπει να ορίζει τόσο τις παραμέτρους με περιβαλλοντική 
σημασία όσο και την επισήμανση που απαιτείται για καύσιμα που δεν πληρούν τα πρότυπα CEN 
EN228 και EN590.

Τροπολογία 944
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
κοινό ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα 
βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων κίνησης. Για τα ποσοστά 
βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα 

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

με παράγωγα πετρελαιοειδών που 
υπερβαίνουν την οριακή τιμή όπως αυτή 
ορίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης CEN στις προδιαγραφές του 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές του CEN καλύπτουν τις διαδικασίες επισήμανσης.  Χάριν σαφήνειας για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να δίδεται εντολή για ειδική επισήμανση μόνο όταν το καύσιμο δεν 
είναι σύμφωνο με τις συνήθεις προδιαγραφές.  Με τον τρόπο αυτό ο CEN θα μπορεί να 
τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς να πρέπει να αλλαχθεί η οδηγία.  Υπάρχουν βιοκαύσιμα που 
μπορούν να αναμειχθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% κατ' όγκο, ενώ εξακολουθούν να
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του CEN χωρίς, επομένως, να απαιτείται ειδική 
επισήμανση.

Τροπολογία 945
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον το όριο FAME (μεθυλικός εστέρας των λιπαρών οξέων) δεν αποτελεί σημαντική 
παράμετρο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δεν υπάρχει προφανής λόγος ρύθμισης του 
FAME ως μέρους των προδιαγραφών για το πετρέλαιο ντίζελ. Ο CEN είναι το κατάλληλο 
όργανο για να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των "κατάλληλων για το 
σκοπό αυτό" παραμέτρων για τις προδιαγραφές, όπως το όριο FAME.  Αντί για τη δημιουργία 
νέων και χωριστών ποιοτήτων ντίζελ (παράρτημα V + VI), τα όρια FAME θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν προς τα πάνω εντός των υφιστάμενων προδιαγραφών 
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CEN (EN590).

Τροπολογία 946
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. 

Διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 947
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον το όριο FAME (μεθυλικός εστέρας των λιπαρών οξέων) δεν αποτελεί σημαντική 
παράμετρο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δεν υπάρχει προφανής λόγος ρύθμισης του 
FAME ως μέρους των προδιαγραφών για το πετρέλαιο ντίζελ. Ο CEN είναι το κατάλληλο 
όργανο για να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των "κατάλληλων για το 
σκοπό αυτό" παραμέτρων για τις προδιαγραφές, όπως το όριο FAME.  Αντί για τη δημιουργία 
νέων και χωριστών ποιοτήτων ντίζελ (παράρτημα V + VI), τα όρια FAME θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν προς τα πάνω εντός των υφιστάμενων προδιαγραφών 
CEN (EN590).

Τροπολογία 948
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, στα 
πρατήρια καυσίμων με περισσότερες από 
δύο αντλίες τα οποία πωλούν πετρέλαιο 
ντίζελ διατίθεται πετρέλαιο ντίζελ που 
πληροί τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και δεν πρέπει να ευνοεί κάθε επιμέρους 
επιλογή βιοκαυσίμου. Επιπλέον, οι τιμές που προτείνονται στα παραρτήματα V και VI δεν είναι 
κατάλληλες για όλες τις περιστάσεις, για παράδειγμα θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν τα 
εν λόγω βιοκαύσιμα υπό χειμερινές καιρικές συνθήκες στις βόρειες χώρες.
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Τροπολογία 949
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και δεν πρέπει να ευνοεί κάθε επιμέρους 
επιλογή βιοκαυσίμου. Επιπλέον, οι τιμές που προτείνονται στα παραρτήματα V και VI δεν είναι 
κατάλληλες για όλες τις περιστάσεις, για παράδειγμα θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν τα 
εν λόγω βιοκαύσιμα υπό χειμερινές καιρικές συνθήκες στις βόρειες χώρες.

Τροπολογία 950
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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τουλάχιστον 5%.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 951
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον το όριο FAME (μεθυλικός εστέρας των λιπαρών οξέων) δεν αποτελεί σημαντική 
παράμετρο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δεν υπάρχει προφανής λόγος ρύθμισης του 
FAME ως μέρους των προδιαγραφών για το πετρέλαιο ντίζελ. Ο CEN είναι το κατάλληλο 
όργανο για να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των "κατάλληλων για το 
σκοπό αυτό" παραμέτρων για τις προδιαγραφές, όπως το όριο FAME.  Αντί για τη δημιουργία 
νέων και χωριστών ποιοτήτων ντίζελ (παράρτημα V + VI), τα όρια FAME θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν προς τα πάνω εντός των υφιστάμενων προδιαγραφών 
CEN (EN590).
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Τροπολογία 952
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον το όριο FAME (μεθυλικός εστέρας των λιπαρών οξέων) δεν αποτελεί σημαντική 
παράμετρο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δεν υπάρχει προφανής λόγος ρύθμισης του 
FAME ως μέρους των προδιαγραφών για το πετρέλαιο ντίζελ. Ο CEN είναι το κατάλληλο 
όργανο για να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των "κατάλληλων για το 
σκοπό αυτό" παραμέτρων για τις προδιαγραφές, όπως το όριο FAME.  Αντί για τη δημιουργία 
νέων και χωριστών ποιοτήτων ντίζελ (παράρτημα V + VI), τα όρια FAME θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν προς τα πάνω εντός των υφιστάμενων προδιαγραφών 
CEN (EN590).

Τροπολογία 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να εξασφαλίσουν επαρκείς επιλογές για 
τον εφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων 
με μηδενικές εκπομπές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακάλυψη πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών συχνά προσκρούει στην έλλειψη υποδομής. Η 
έλλειψη επιλογών ως προς τον εφοδιασμό με καύσιμα για τα ηλεκτρικά ή τα υδρογονοκίνητα 
αυτοκίνητα είναι ένας λόγος που οι καταναλωτές δεν τα αγοράζουν.

Τροπολογία 954
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν 
τηρουμένων των αναλογιών για βενζίνη 
για αυτοκίνητα που περιέχει βιοαιθανόλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τα βιοκαύσιμα είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
η βενζίνη που περιέχει συστατικά βιοκαυσίμων διατίθεται ανελλιπώς σε όλα τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων.

Τροπολογία 955
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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λιγνοκυτταρινούχες ύλες θεωρείται ως 
διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων 
βιοκαυσίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της εφαρμογής διπλού συντελεστή στη συμβολή των μη συμβατικών καυσίμων είναι, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 49, η βελτίωση της απόδοσής τους. Αυτό σημαίνει ότι 
πιστώνονται με πλασματική μείωση εκπομπών. Με άλλα λόγια, το 50% της υπολογιζόμενης 
μείωσης των εκπομπών τους στην πραγματικότητα δεν επιτυγχάνεται.  Τούτο συνιστά σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των βιοκαυσίμων ως προς την επίτευξη της βέλτιστης 
μείωσης των εκπομπών, υπέρ των μη συμβατικών βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 956
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στην περίπτωση των κυτταρινούχων 
βιοκαυσίμων, των βιοαερίων και των 
βιορευστών από  χρησιμοποιημένα 
φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή μη εδώδιμα 
φυτικά προϊόντα, για την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίσουν χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς για την αντιστάθμιση του 
επιπλέον κόστους της παραγωγής αυτού 
του τύπου βιοκαυσίμων ή να εφαρμόσουν 
απαλλαγή ή μειωμένο φορολογικό 
συντελεστή υπό φορολογικό έλεγχο, 
αποφεύγοντας την υπεραντιστάθμιση και 
όχι πέραν του 2020.
Η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις 
μεταφορές καθώς και η ανάπτυξη 
αειφόρων συστημάτων μεταφορών 
προωθούνται ανεπιφύλακτα, τόσο σε 
κρατικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, 
και μπορούν να λάβουν πρόσθετη 
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στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας στις 
μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων επίσης της ηλεκτρικής ενέργειας και του υδρογόνου), τα 
ενδεχόμενα προγράμματα στήριξης, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων, πρέπει να είναι 
ανάλογα προς την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων να χρησιμεύουν για την 
επιδότηση των παραγωγών τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα στήριξης 
για την προώθηση των κυτταρινούχων βιοκαυσίμων, των βιοαερίων και των βιορευστών από  
χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα, και για την 
αντιστάθμιση του, αρχικά τουλάχιστον, υψηλότερου κόστους παραγωγής. Θα πρέπει, ωστόσο, 
να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση.

Τροπολογία 957
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς τα 
βιοκαύσιμα, η συμβολή των βιοκαυσίμων 
που υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 
35% εξοικονόμησης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου επιβραβεύεται με την 
εφαρμογή συντελεστή αναλογικά προς τη 
βελτίωση που επιφέρουν ως προς τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση 
με το κατώτατο όριο του 35% *.
* Για παράδειγμα, η συμβολή ενός βιοκαυσίμου με 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 
τάξης του 70% θεωρείται διπλάσια αυτής των 
βιοκαυσίμων με εξοικονόμηση εκπομπών GHG 
της τάξης του 35% .

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο σημερινός ορισμός ενός προηγμένου βιοκαυσίμου είναι πάρα πολύ στενός και οι τεχνολογικές 
επιβραβεύσεις σε προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να χορηγούνται βάσει τεκμηρίωσης για τα 
οφέλη απόδοσης από πλευράς αερίων θερμοκηπίου, δηλ. εγγενείς δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί η ανάγκη να αναπτυχθούν 
βιοκαύσιμα καλύτερης απόδοσης και να ανοίξει ο δρόμος για γενιές προηγμένων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 958
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς τα 
βιοκαύσιμα, η συμβολή των βιοκαυσίμων 
που υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 
35% εξοικονόμησης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου επιβραβεύεται με την 
εφαρμογή συντελεστή αναλογικά προς τη 
βελτίωση που επιφέρουν ως προς τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση 
με το κατώτατο όριο του 35% *.
* Για παράδειγμα, η συμβολή ενός βιοκαυσίμου με 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
της τάξης του 70% θεωρείται διπλάσια αυτής των 
βιοκαυσίμων με εξοικονόμηση εκπομπών GHG 
της τάξης του 35% .

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημερινός ορισμός ενός προηγμένου βιοκαυσίμου είναι πάρα πολύ στενός και οι τεχνολογικές 
επιβραβεύσεις σε προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να χορηγούνται βάσει τεκμηρίωσης για τα 
οφέλη απόδοσης από πλευράς αερίων θερμοκηπίου, δηλ. εγγενείς δυνατότητες μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί η ανάγκη να αναπτυχθούν 
βιοκαύσιμα καλύτερης απόδοσης και να ανοίξει ο δρόμος για γενιές προηγμένων βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 959
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την 
ανανεώσιμη ενέργεια, η συμβολή της 
ενέργειας από βιομάζα που παράγεται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες θεωρείται ως 
διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων 
βιοκαυσίμων, υπό τον όρο ότι παρέχουν 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της τάξης του 70% 
τουλάχιστον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η πιο αποδοτική ενέργεια από βιομάζα πρέπει να επιβραβεύεται με διπλό υπολογισμό.

Τροπολογία 960
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την 
ανανεώσιμη ενέργεια, η συμβολή των 
βιοκαυσίμων με την οποία επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου άνω του 70% θεωρείται ως 
διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων 
βιοκαυσίμων.
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βιοκαυσίμων.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα κίνητρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ουδέτερα από άποψη τεχνολογίας.

Τροπολογία 961
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές μπορούν 
να έχουν θετικό προφίλ από πλευράς CO2.
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Τροπολογία 962
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς έχει ζωτική σημασία.  Θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα φύκια και φυτά όπως η jatropha. Κύριο προτέρημα της jatropha είναι ότι φύεται σε 
ημιάγονες περιοχές που έχουν αποδοθεί στην εκτατική κτηνοτροφία και όπου η παραδοσιακή 
γεωργία με αντικείμενο τη διατροφή περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία.  Κατά συνέπεια, η 
καλλιέργεια του φυτού αυτού δεν ανταγωνίζεται άμεσα τη ζωτικής σημασίας καλλιέργεια 
προϊόντων διατροφής.

Τροπολογία 963
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της 
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων 
προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την 
ανανεώσιμη ενέργεια, η συμβολή των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 

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

κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες, φύκια, καθώς 
και μη ποτιστικά φυτά που φύονται σε 
άγονες περιοχές προς καταπολέμηση της 
απερήμωσης θεωρείται ως διπλάσια σε 
σχέση με εκείνη των άλλων βιοκαυσίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές θα έχουν 
ένα ιδιαίτερα θετικό προφίλ από πλευράς CO2.

Τροπολογία 964
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιοενέργειας από απόβλητα ή με την καλλιέργεια υποβαθμισμένης/ακαλλιέργητης 
γης περιορίζει την πίεση που ασκεί η παραγωγή βιοενέργειας στο έδαφος, το νερό και την 
παραγωγή ειδών διατροφής και αποτρέπει τις περισσότερες έμμεσες επιπτώσεις. Θα πρέπει, ως 
εκ τούτου, να υποστηριχθεί.
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Τροπολογία 965
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από φύκια θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα CO2, οπότε η 
χρήση τους θα μπορούσε να προωθηθεί με τον υπολογισμό της συμβολής τους ως διπλής.

Τροπολογία 966
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
παροχή ειδικών οικονομικών κινήτρων 
για τα κυτταρινούχα βιοκαύσιμα για να 
αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος 
παραγωγής του είδους αυτού 
βιοκαυσίμων, περιλαμβανομένων της 
απαλλαγής ή του μειωμένου φορολογικού 
συντελεστή υπό φορολογικό έλεγχο, 
αποφεύγοντας την υπεραντιστάθμιση, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες περί 
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κρατικών ενισχύσεων. 
Η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις 
μεταφορές καθώς και η ανάπτυξη 
αειφόρων συστημάτων μεταφορών 
προωθούνται ανεπιφύλακτα, τόσο σε 
κρατικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, 
και μπορούν να λάβουν πρόσθετη 
στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων και βέλτιστων διαθέσιμων 
εναλλακτικών λύσεων στις μεταφορές.  Η προώθηση της παραγωγής κυτταρινούχων 
βιοκαυσίμων ενθαρρύνει ιδίως τη βιομάζα που παράγεται σε επίπεδο περιφέρειας, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν 
ειδικά μέτρα στήριξης για την προώθηση των κυτταρινούχων βιοκαυσίμων και για την 
αντιστάθμιση του, αρχικά τουλάχιστον, υψηλότερου κόστους παραγωγής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί φορολόγησης της ενέργειας και τους γενικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 968
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την εξέταση της χρήσης των 
βιοκαυσίμων για μεταφορές, η χρήση 
υβριδικών τεχνολογιών πρόωσης θα 
πρέπει να υποστηριχθεί στις περιπτώσεις 
που η συμπληρωματική παραγωγή 
ενέργειας από τεχνολογία κινητήρα 
εσωτερικής καύσης και από ηλεκτρικό 
κινητήρα που τροφοδοτείται με 
επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή 
συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων κίνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα παρέχουν σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων ανά χιλιόμετρο για τις οδικές μεταφορές οχημάτων. Η χρήση 
τέτοιων τεχνολογιών θα πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο για την επίτευξη των σφαιρικών και 
ειδικών στόχων που προτείνονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 969
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι μηχανισμοί στήριξης για τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να προάγουν ιδίως τα 
βιοκαύσιμα μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου απ' ό, τι 
απαιτεί η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούν τα κράτη μέλη να επιβάλλουν και άλλα, πρόσθετα κριτήρια αειφορίας, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τροπολογία 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Φραγμοί στην επίτευξη του εθνικού 

στόχου
Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
1) ανεπαρκούς διαθεσιμότητας αειφόρων 
βιοκαυσίμων ή εγγυήσεων προέλευσης 
στη αγορά ή
2) τυχόν διοικητικών ή νομικών εμποδίων 
που δεν οφείλονται σε δική του 
υπαιτιότητα,
αδυνατεί να τηρήσει το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020, το 
οποίο παρατίθεται στην τρίτη στήλη του 
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πίνακα του παραρτήματος 1, ενημερώνει 
την Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
κατά πόσο στοιχειοθετούνται οι ως άνω 
φραγμοί, περίπτωση κατά την οποία 
αποφασίζει την προσαρμογή που θα γίνει 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
για το έτος 2020.

Or. en

Τροπολογία 971
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2011, και στη 
συνέχεια ανά διετία, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την προώθηση και τη χρήση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, και στη 
συνέχεια ανά διετία, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως
προς την προώθηση και τη χρήση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι τεχνικά αδύνατο να υποβληθεί η έκθεση μέχρι το τέλος Ιουνίου, δεδομένου ότι ορισμένα 
κράτη μέλη δεν διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία πριν από τον Οκτώβριο.

Τροπολογία 972
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2011, και στη 
συνέχεια ανά διετία, τα κράτη μέλη 

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2011, και στη 
συνέχεια ανά τριετία, τα κράτη μέλη 
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υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την προώθηση και τη χρήση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την προώθηση και τη χρήση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να μειωθεί και όχι να αυξηθεί η γραφειοκρατία.

Τροπολογία 973
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα κατά τομέα και τα συνολικά μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 
τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή έχουν 
προγραμματισθεί σε εθνικό επίπεδο για την 
προώθηση της ανάπτυξης της ανανεώσιμης 
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της 
ενδεικτικής πορείας που καθορίζεται στο 
μέρος Β του παραρτήματος 1·

(α) τα κατά τομέα και τα συνολικά μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 
τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή έχουν 
προγραμματισθεί σε εθνικό επίπεδο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας για την προώθηση της ανάπτυξης 
της ανανεώσιμης ενέργειας, 
λαμβανομένων υπόψη των υποχρεωτικών 
ελάχιστων προσωρινών στόχων που 
καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη πραγματικά προοδεύουν και δεν αφήνουν τις αποφάσεις 
για το έτος 2020, η πορεία πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και να θεωρείται ως ένα 
ελάχιστο επίπεδο φιλοδοξίας.
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Τροπολογία 974
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα κατά τομέα και τα συνολικά μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 
τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή έχουν 
προγραμματισθεί σε εθνικό επίπεδο για την 
προώθηση της ανάπτυξης της ανανεώσιμης 
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της 
ενδεικτικής πορείας που καθορίζεται στο 
μέρος Β του παραρτήματος 1·

(α) τα κατά τομέα και τα συνολικά μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 
τα προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη 
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή έχουν 
προγραμματισθεί σε εθνικό επίπεδο για την 
προώθηση της ανάπτυξης της ανανεώσιμης 
ενέργειας· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να μειωθεί και όχι να αυξηθεί η γραφειοκρατία.

Τροπολογία 975
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 976
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί δημόσια διαφάνεια, είναι αναγκαίο να παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με το πρόσθετο κόστος που έχουν τα μέτρα για την προώθηση των καθεστώτων 
στήριξης για τους καταναλωτές .

Τροπολογία 977
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 

γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες, από φύκια, 
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λιγνοκυτταρινούχες ύλες· καθώς και μη ποτιστικά φυτά που 
φύονται σε άγονες περιοχές προς 
καταπολέμηση της απερήμωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές μπορούν 
να έχουν θετικό προφίλ από πλευράς CO2.

Τροπολογία 978
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·

(γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες, από φύκια, 
καθώς και μη ποτιστικά φυτά που 
φύονται σε άγονες περιοχές προς 
καταπολέμηση της απερήμωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές θα έχουν 
ένα ιδιαίτερα θετικό προφίλ από πλευράς CO2.
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Τροπολογία 979
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·

(γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, όπως οι 
εφαρμογές συνδυασμένης παραγωγής, 
αλλά οι οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο 
κόστος, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή ενέργειας σε μονάδες συνδυασμένης παραγωγής πρέπει να ενθαρρυνθεί.  Είναι 
ζωτικής σημασίας, ιδίως για τα κράτη μέλη, να ενθαρρυνθεί η χρήση βιομάζας στις 
εγκαταστάσεις συνδυασμένης παραγωγής, δεδομένου ότι η συνολική παραγωγή αυτών των 
εγκαταστάσεων είναι πολύ υψηλότερη απ' ό, τι η παραγωγή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 980
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 

(γ) τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο τα 
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει τα 
καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν 
ώστε να λάβουν υπόψη τις εφαρμογές 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρουσιάζουν 
πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με 
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άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·

άλλες, συγκρίσιμες, εφαρμογές, αλλά οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες,
λιγνοκυτταρινούχες ύλες και φύκια·

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από φύκια θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα CO2, οπότε η 
χρήση τους θα μπορούσε να προωθηθεί με τον υπολογισμό της συμβολής τους ως διπλής.

Τροπολογία 981
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ένα σχέδιο για την ανάπτυξη όλων 
των ενεργειακών πηγών με χαμηλό CO2
στην Ευρώπη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλες οι πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές CO2 στην Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική μείωση των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 982
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) την πρόοδο που σημειώθηκε στις 
διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού 
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όσον αφορά την αυξημένη χρήση της 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 983
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη 
διασφάλιση της μεταφοράς και της 
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές 
πηγές, και για τη βελτίωση του πλαισίου ή 
των κανόνων ανάληψης και επιμερισμού 
του κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3·

(στ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη 
διασφάλιση της μεταφοράς και της 
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές 
πηγές, ιδίως, όπου ενδείκνυται, από 
υπεράκτια αιολικά πάρκα, και για τη 
βελτίωση του πλαισίου ή των κανόνων 
ανάληψης και επιμερισμού του κόστους 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει περισσότερο από το 4% της 
κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ το 2020.  Η μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας 
από υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας.  Μια πλήρως ανεπτυγμένη 
ευρωπαϊκή πηγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα μπορούσε να προσφέρει δυναμικό 
εκατοντάδων GW για την κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών· ο βαθμός εξάλειψης 
των φραγμών θα καθορίσει το δυναμικό που θα προκύψει.
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Τροπολογία 984
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) την εξέλιξη της διαθεσιμότητας και τα 
χαρακτηριστικά της χρήσης και την 
αναλογία πόρων βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς, περιλαμβανομένων 
της φύσης, της ποσότητας και της χώρας 
προέλευσης των εισαγόμενων αυτών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 985
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες, φύκια, καθώς 
και μη ποτιστικά φυτά που φύονται σε 
άγονες περιοχές προς καταπολέμηση της 
απερήμωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές μπορούν 
να έχουν θετικό προφίλ από πλευράς CO2.
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Τροπολογία 986
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες, φύκια, καθώς 
και μη ποτιστικά φυτά που φύονται σε 
άγονες περιοχές προς καταπολέμηση της 
απερήμωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές θα έχουν 
ένα ιδιαίτερα θετικό προφίλ από πλευράς CO2.

Τροπολογία 987
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και
λιγνοκυτταρινούχες ύλες· 

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες, λιγνοκυτταρινούχες 
ύλες και φύκια·

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από φύκια θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα CO2, οπότε η 
χρήση τους θα μπορούσε να προωθηθεί με τον υπολογισμό της συμβολής τους ως διπλής.
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Τροπολογία 988
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες· 

(i) την ανάπτυξη και το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες, φύκια και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες· 

Or. it

Τροπολογία 989
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) τον εκτιμώμενο αντίκτυπο της 
παραγωγής βιοκαυσίμων στη 
βιοποικιλότητα, στους υδάτινους πόρους, 
στην ποιότητα των υδάτων και του 
εδάφους· και

(ι) τον εκτιμώμενο αντίκτυπο της 
βιομάζας και της παραγωγής βιοκαυσίμων 
στη βιοποικιλότητα, στους υδάτινους 
πόρους, στην ποιότητα των υδάτων και του 
εδάφους· και

Or. sl

Τροπολογία 990
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) την εκτιμώμενη καθαρή μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στη 

(ια) την εκτιμώμενη καθαρή μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
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χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. περιλαμβανομένου του αντίκτυπου στα 
αποθέματα άνθρακα που συνδέεται με 
την άμεση ή έμμεση αλλαγή στις χρήσεις 
γης.

Or. en

Τροπολογία 991
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιαα) μέτρα που λαμβάνονται για να 
εξασφαλιστεί ότι τα νέα και 
ανακαινισμένα κτίρια χρησιμοποιούν ένα 
ελάχιστο ποσοστό ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή καταναλώνουν ένα 
μέγιστο επίπεδο ενέργειας ανά 
τετραγωνικό μέτρο, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν ένα ελάχιστο ποσοστό 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή να καταναλώνουν ένα μέγιστο επίπεδο ενέργειας ανά 
τετραγωνικό μέτρο σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια, είναι λογικό να πρέπει να αναφέρουν τα 
λαμβανόμενα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση.

Τροπολογία 992
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή οιαδήποτε μεταβολή στα 
καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την έγκρισή της. Οι 
πληροφορίες αυτές περιέχουν οιαδήποτε 
ενημέρωση σχετικά με τα εθνικά ή 
περιφερειακά καθεστώτα στήριξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
περιλαμβανομένων του είδους της 
στήριξης και, ενδεχομένως, του είδους 
των προδιαγραφών για τις διάφορες 
τεχνολογίες και του επιπέδου στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τις αλλαγές στα καθεστώτα στήριξης των κρατών μελών 
και να παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι πληροφορίες αυτές θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας ενιαίας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων των 
καθεστώτων στήριξης των κρατών μελών, που θα πρέπει να δημιουργήσει η Επιτροπή.

Τροπολογία 993
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στην πρώτη τους έκθεση, τα κράτη μέλη 
επισημαίνουν με ποιο τρόπο και πότε:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να πράξουν τα ως άνω αναφερόμενα και οι αποφάσεις ή η εφαρμογή δεν 
πρέπει να παραπεμφθούν στο μέλλον.



AM\731122EL.doc 83/108 PE409.429v01-00

EL

Τροπολογία 994
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) να εκπονήσουν σχέδιο για την 
ανάπτυξη όλων των πηγών ενέργειας με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η περικοπή των εκπομπών CO2 και με αυτή την προοπτική 
όλες οι πηγές ενέργειας χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  Εφόσον 
επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να 
γίνει εκτεταμένη χρήση όλων των ενεργειακών πηγών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας.

Τροπολογία 995
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε κάθε έκθεση, στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δίδεται η δυνατότητα 
διόρθωσης των δεδομένων όσον αφορά 
τα προηγούμενα έτη. Οι διορθώσεις στις 
προηγούμενες εκθέσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ρητά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώνουν διαρκώς τους στόχους τους με 
βάση τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες.
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Τροπολογία 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–1. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, την οποία διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2015, 
συνοδευόμενη από προτάσεις, εάν 
ενδείκνυται.
Η έκθεση συντάσσεται με βάση τις 
εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 19 που 
συνοδεύονται από τις προτάσεις τους, εάν 
το κρίνουν σκόπιμο, και με βάση 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
έξι μήνες πριν από την ανωτέρω 
προθεσμία, η συμβολή των οποίων 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή.
Η έκθεση αξιολογεί κυρίως τις δυσχέρειες 
που ανέκυψαν όσον αφορά την επίτευξη 
των ενδιάμεσων στόχων, το κόστος 
επίτευξής τους και τα περιβαλλοντικά 
οφέλη και  επιπτώσεις, ιδίως τον όγκο 
των εκπομπών CO2 που αποφεύχθηκαν 
μέσω της ανάπτυξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 θα πρέπει να αφορά τη συνέχεια στην παρούσα οδηγία, και όχι μόνο όσον αφορά 
τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά ή τη βιομάζα, όπως είναι η περίπτωση της αρχικής διατύπωσης.   
Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει κατά κύριο λόγο μια σφαιρική 
αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 19.  Η προτεινόμενη προθεσμία λήγει στο τέλος των δύο κύκλων 
υποβολής εκθέσεων και υπάρχει, επομένως, εύλογο χρονικό διάστημα για την εξαγωγή 
διδαγμάτων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και, εάν είναι αναγκαίο, την υποβολή 
προτάσεων.
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Τροπολογία 997
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 998
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διατηρεί επαφή με οργανώσεις που μπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες της παραγωγής βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την 
παρακολούθηση και ανάλυση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή υποβάλλει 
ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται το 2012.

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 θα πρέπει να αφορά τη συνέχεια στην παρούσα οδηγία, και όχι μόνο όσον αφορά 
τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά ή τη βιομάζα, όπως είναι η περίπτωση της αρχικής διατύπωσης.   
Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει κατά κύριο λόγο μια σφαιρική 
αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 19.  Η προτεινόμενη προθεσμία λήγει στο τέλος των δύο κύκλων 
υποβολής εκθέσεων και υπάρχει, επομένως, εύλογο χρονικό διάστημα για την εξαγωγή 
διδαγμάτων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και, εάν είναι αναγκαίο, την υποβολή 
προτάσεων.

Τροπολογία 1000
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την παρακολούθηση 
και ανάλυση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την παρακολούθηση 
και ανάλυση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
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Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 
το 2012.

Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 
το 2012. Μέχρι τον Ιούνιο του 2015 το 
αργότερο, υποβάλλεται ενδιάμεση έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των 
εκθέσεων που έχουν υποβάλει τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 19 και μετά 
από ουσιαστική δημόσια διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η 
Επιτροπή στην έκθεση αυτή αναφέρεται 
κυρίως στα εμπόδια που ανέκυψαν κατά 
την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων, 
στο κόστος της υλοποίησης των 
ορισθέντων στόχων και στα 
περιβαλλοντικά οφέλη και τις επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης εκπομπών CO2 και μπορεί 
να προτείνει τυχόν αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των μακροπρόθεσμων στόχων της οδηγίας (περισσότερο από μια δεκαετία) 
φαίνεται σκόπιμο να εισαχθεί η υποχρέωση για μια ενδιάμεση έκθεση, η οποία θα επιτρέψει 
βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Τροπολογία 1001
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την παρακολούθηση 
και ανάλυση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την παρακολούθηση 
και ανάλυση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 
το 2012.

Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 
το 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές, 
διότι η αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να έχει απρόβλεπτες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνέπειες.  Επομένως, η έγκαιρη και συχνή παρακολούθηση από την Επιτροπή 
είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 1002
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την παρακολούθηση 
και ανάλυση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 
το 2012.

3. Με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 παράγραφος 1 και την παρακολούθηση 
και ανάλυση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται 
το 2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να μειωθεί και όχι να αυξηθεί η γραφειοκρατία.
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Τροπολογία 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των 
στόχων των κρατών μελών για τα 
βιοκαύσιμα, η Επιτροπή μελετά το 
ενδεχόμενο εφαρμογής ενός χωριστού 
συστήματος εμπορεύσιμων πιστώσεων
βιοκαυσίμων για τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά.  Παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και τις ενέργειες των διαφόρων εθνικών 
συστημάτων εμπορεύσιμων πιστώσεων 
βιοκαυσίμων που ισχύουν στα κράτη μέλη 
με σκοπό την αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας και της σχέσης κόστους-
οφέλους της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορεύσιμων 
πιστώσεων βιοκαυσίμων.  Το 2010, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την ανάλυσή της 
για ένα σύστημα εμπορεύσιμων 
πιστώσεων βιοκαυσίμων το 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μελετηθεί η επέκταση της έννοιας των εγγυήσεων προέλευσης ώστε να 
περιληφθούν τα βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρέχεται 
μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων για βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή 
φυσική μετακίνηση βιοκαυσίμων.  Ορισμένα κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, 
Ισπανία, ΗΒ και Φινλανδία) έχουν ήδη αναπτύξει ή αναπτύσσουν ένα τέτοιο σύστημα, ως μέρος 
του εθνικού τους κανονιστικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα.  Ένα εναρμονισμένο σύστημα θα 
μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους αντίστοιχους 
στόχους τους ως προς τα βιοκαύσιμα με αποδοτικό τρόπο.
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Τροπολογία 1004
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει: 5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει:
(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, τον 
αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής 
εισαγωγών στις σχετικές εισαγωγές, τις 
συνέπειες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

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

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
οικονομική δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και 

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών· η 
έκθεση για τον αντίκτυπο επικεντρώνεται
στις χώρες με χαμηλό εισόδημα και 
έλλειμμα τροφίμων και στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες και στην οικονομική 
δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα·

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

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

(δα) τη διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων που 
παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα,
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·
(δβ) τον αντίκτυπο της πολιτικής 
βιοκαυσίμων της ΕΕ στην άμεση και 
έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης και τις 
συνέπειες όσον αφορά τα δικαιώματα 
χρήσης γης.
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Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 1005
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει: 5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει: 
(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, τον 
αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής 
εισαγωγών στις σχετικές εισαγωγές, τις 
συνέπειες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

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

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
οικονομική δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και 

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες, κυρίως 
στις χώρες με χαμηλό εισόδημα και 
έλλειμμα τροφίμων και στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες, και στην οικονομική 
δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και 

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

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

(δα) τη διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων που 
παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες·
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(δβ) τον αντίκτυπο της πολιτικής 
βιοκαυσίμων της ΕΕ στην άμεση και 
έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης και τις 
συνέπειες όσον αφορά τα δικαιώματα 
χρήσης γης.

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αύξηση των τιμών των τροφίμων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις επιπτώσεις της πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στις χώρες με χαμηλό 
εισόδημα και έλλειμμα τροφίμων και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.  Θα πρέπει επίσης να 
εξετασθούν άλλες κοινωνικές επιπτώσεις, όπως τα οφέλη για την απασχόληση ή κόστος. 
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. 

Τροπολογία 1006
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει: 5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει:

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

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

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην, από οικονομική και 
οικολογική άποψη, αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

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

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
οικονομική δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
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αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και

αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και

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

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

(δα) την εφαρμογή αγορών για εγγυήσεις 
προέλευσης, περιλαμβανομένων των 
καθεστώτων προηγούμενης έγκρισης,
(δβ) την ανάγκη εναρμονισμένου 
ευρωπαϊκού μηχανισμού παροχής 
κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 1007
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει: 5. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή αναλύει: 
(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, τον 
αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής 
εισαγωγών στις σχετικές εισαγωγές, τις 
συνέπειες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

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

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

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

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
οικονομική δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
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αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και 

αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και 

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

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

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα και αύξηση του αρχικού στόχου 
του 4% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι το 2015 πρέπει να τεθεί ένας χαμηλότερος στόχος με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία 
και το πώς θα εξελιχθούν τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς στο μέλλον, και η αύξηση του στόχου θα 
πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.  Ο στόχος του 4% προκύπτει αν ληφθεί υπόψη η 
ενδεικτική πορεία του παραρτήματος ΙΒ, σύμφωνα με την οποία στο τέλος του 2014 τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επιτύχει το 35% του στόχου για το 2020.  Εφαρμόζοντας τον 
μαθηματικό τύπο του παραρτήματος Ι Β και με δεδομένο το γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα το 2005 
αντιπροσώπευαν το 1% των καυσίμων κίνησης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο στόχος για 
το 2015 θα πρέπει να είναι γύρω στο 4% (S2005 +0,35 (S2020-S2005) = 1 + 0,35 (10-1) = 1 
+3,15 = 4,15).

Τροπολογία 1008
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 5 - στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά 
το συνυπολογισμό του εξωτερικού 
κόστους της ενέργειας που παράγεται από 
μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του 
αντίκτυπου της δημόσιας ενίσχυσης που 
χορηγείται για την παραγωγή ενέργειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ζητείται ήδη στην οδηγία 2001/77/ΕΚ και πρέπει να περιληφθεί και στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 1009
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών·

(β) τον οικονομικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών στην 
αειφόρο ανάπτυξη της Κοινότητας και των 
τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 1010
Mechtild Rothe

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
οικονομική δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· και 

(γ) τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για 
τα βιοκαύσιμα στη διαθεσιμότητα 
τροφίμων στις εξαγωγικές χώρες και στην 
οικονομική δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα· 

Or. en
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Τροπολογία 1011
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της 
εφαρμογής μιας χωριστής εγγύησης 
προέλευσης για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά και τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορεύσιμων 
πιστώσεων για βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μελετηθεί η επέκταση της έννοιας των εγγυήσεων προέλευσης ώστε να 
περιληφθούν τα βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρέχεται 
μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων για βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή 
φυσική μετακίνηση βιοκαυσίμων.  Ορισμένα κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, 
Ισπανία, ΗΒ και Φινλανδία) έχουν ήδη αναπτύξει ή αναπτύσσουν ένα τέτοιο σύστημα, ως μέρος 
του εθνικού τους κανονιστικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα.  Ένα εναρμονισμένο σύστημα θα 
μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους αντίστοιχους 
στόχους τους ως προς τα βιοκαύσιμα με αποδοτικό τρόπο.
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Τροπολογία 1013
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 5 - στοιχεία δα έως δδ) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την εφαρμογή αγορών για εγγυήσεις 
προέλευσης, περιλαμβανομένων των 
καθεστώτων προηγούμενης έγκρισης·
(δβ) τον αντίκτυπο των εθνικών στόχων 
στη λειτουργία και την ολοκλήρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ·
(δγ) τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων 
καυσίμων, τεχνολογιών και τμημάτων 
εγκαταστάσεων σε σχέση με τους 
στόχους στο παράρτημα Ι·
(δδ) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να ασχολείται με 
τη λειτουργία της αγοράς GO και τον αντίκτυπο των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ για τη 
λειτουργία και την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να εκτιμήσει την κατάσταση σε σχέση με τους στόχους και τις πιθανότητες επίτευξής 
τους.  Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδηγίας θα πρέπει επίσης να 
αξιολογούνται.

Τροπολογία 1014
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 5 - στοιχεία δα έως δδ) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την εφαρμογή αγορών για εγγυήσεις 
προέλευσης, περιλαμβανομένων των 
καθεστώτων προηγούμενης έγκρισης·
(δβ) την ανάγκη εναρμονισμένου 
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ευρωπαϊκού μηχανισμού παροχής 
κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η  έκθεση της Επιτροπής να μην ασχολείται μόνο με θέματα βιομάζας και 
βιοκαυσίμων, αλλά και να αξιολογεί τις αγορές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
πρόοδο όσον αφορά την παροχή κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 1015
Romana Jordan Cizelj

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τα θέματα αειφορίας που έχουν 
σχέση με την αυξανόμενη χρήση 
βιοκαυσίμων από κατάλοιπα, μη 
εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες, 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες και φύκια, 
ειδικά θέματα που αφορούν τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση και την ιεράρχηση των 
αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η λεγόμενη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων είναι ακόμα στα πρώτα στάδια της έρευνας και 
παράγονται σχεδόν αποκλειστικά στο πλαίσιο πιλοτικών έργων.  Ωστόσο, με την αύξηση της 
παραγωγής ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα ως προς την αειφορία και να χρειάζονται  
διαφορετικά κριτήρια για αυτά τα βιοκαύσιμα.
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Τροπολογία 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τον αντίκτυπο της πολιτικής 
βιοκαυσίμων της ΕΕ στην άμεση και 
έμμεση αλλαγή στις χρήσεις γης και 
εκτίμηση των συναφών εκπομπών 
άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή έκθεσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της αυξανόμενης χρήσης βιοενέργειας στη χρήση της γης και τις συναφείς εκπομπές. Αν δεν 
γίνει αυτό, θα είναι αδύνατο να εξακριβωθεί κατά πόσον η πολιτική συμβάλλει πράγματι ή όχι 
στη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 1017
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την εφαρμογή αγορών για εγγυήσεις 
προέλευσης, περιλαμβανομένων των 
καθεστώτων προηγούμενης έγκρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό  η έκθεση της Επιτροπής να μην ασχολείται μόνο με θέματα βιομάζας και 
βιοκαυσίμων, αλλά και να αξιολογεί τις αγορές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
πρόοδο όσον αφορά την παροχή κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 1018
Mechtild Rothe

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τη διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων που 
παράγονται από κάθε είδους κυτταρίνη, 
ημι-κυτταρίνη ή λιγνίνη που προέρχεται 
από ανανεώσιμη βιομάζα·  και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει τη διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων από κυτταρίνη.

Τροπολογία 1019
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 5 - στοιχείο δβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) την ανάγκη εναρμονισμένου 
ευρωπαϊκού μηχανισμού παροχής 
κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η  έκθεση της Επιτροπής να μην ασχολείται μόνο με θέματα βιομάζας και 
βιοκαυσίμων, αλλά και να αξιολογεί τις αγορές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
πρόοδο όσον αφορά την παροχή κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 1020
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 5 - στοιχείο δβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) τον αντίκτυπο στην έμμεση αλλαγή 
στις χρήσεις γης.

Or. en

Τροπολογία 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα ή υποβάλλει νομοθετική πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, εάν ενδείκνυται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μελετηθεί η επέκταση της έννοιας των εγγυήσεων προέλευσης ώστε να 
περιληφθούν τα βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρέχεται 
μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων για βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή 
φυσική μετακίνηση βιοκαυσίμων. Ορισμένα κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, 
Ισπανία, ΗΒ και Φινλανδία) έχουν ήδη αναπτύξει ή αναπτύσσουν ένα τέτοιο σύστημα, ως μέρος 
του εθνικού τους κανονιστικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα. Ένα εναρμονισμένο σύστημα θα 
μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους αντίστοιχους 
στόχους τους ως προς τα βιοκαύσιμα με αποδοτικό τρόπο.



PE409.429v01-00 102/108 AM\731122EL.doc

EL

Τροπολογία 1022
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν 
αρνητικές περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις, προτείνει, εντός 
διμήνου, διορθωτικά μέτρα. 

Or. en

Τροπολογία 1023
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτείνει, εάν χρειάζεται, διορθωτικά 
μέτρα.

Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε 
αρνητική επίπτωση, η Επιτροπή 
προτείνει διορθωτικά μέτρα για την 
προσαρμογή του στόχου όσον αφορά τη 
βιομάζα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. 
Αναστέλλει αμέσως την εφαρμογή του 
στόχου, σε περίπτωση που ο στόχος της 
ΕΕ για τα βιοκαύσιμα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις, όπως αναφέρεται στο 
στοιχείο (γ). Η Επιτροπή - μετά από 
διαβούλευση με τον FAO - δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τους 
συγκεκριμένους όρους βάσει των οποίων 
θα ανασταλεί ο στόχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η παραγωγή τροφίμων προέχει της παραγωγής βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή 
αναλύει επίσης τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στα 
οποία υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης 
της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα αν τα εν λόγω κράτη μέλη:
(α) έχουν δημιουργήσει ενιαίο διοικητικό 
φορέα αρμόδιο για την επεξεργασία των 
αιτήσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης 
και έκδοσης αδειών λειτουργίας για τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας και για την παροχή 
βοήθειας στους αιτούντες·
(β) έχουν επισημάνει την ανάγκη 
μακροπρόθεσμου και στρατηγικού 
σχεδιασμού δικτύου που θα περιλάβει  
μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος 
από υπεράκτια αιολικά πάρκα·
(γ) έχουν διαμορφώσει  εργαλεία 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για 
τη βέλτιστη επιλογή τοποθεσίας.
Προτείνει, ενδεχομένως, περαιτέρω 
νομοθεσία για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει περισσότερο από το 4% της 
κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ το 2020 (ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των μέτρων για 
την ενεργειακή απόδοση).  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ » (COM (2004)366 τελικό) για να υπάρξει 
ασφάλεια δικαίου για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, οι κυβερνήσεις θα 
πρέπει να θεσπίσουν νομικά καθεστώτα και ταχείες διαδικασίες χορήγησης της συγκατάθεσης 
για την ανάπτυξη. Μια πολιτική υπεράκτιας αιολικής ενέργειας  πρέπει να ενισχύει την 
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απαραίτητη υποδομή του δικτύου.

Τροπολογία 1025
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή 
αναλύει επίσης τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στα 
οποία υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης 
της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα αν τα εν λόγω κράτη μέλη:
(α) έχουν δημιουργήσει ενιαίο διοικητικό 
φορέα αρμόδιο για την επεξεργασία των 
αιτήσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης 
και έκδοσης αδειών λειτουργίας για τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας και για την παροχή 
βοήθειας στους αιτούντες·
(β) έχουν επισημάνει την ανάγκη 
μακροπρόθεσμου και στρατηγικού 
σχεδιασμού δικτύου που θα περιλάβει  
μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος 
από υπεράκτια αιολικά πάρκα·
(γ) έχουν διαμορφώσει  εργαλεία 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για 
τη βέλτιστη επιλογή τοποθεσίας.
Προτείνει, ενδεχομένως, περαιτέρω 
νομοθεσία για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει περισσότερο από το 4% της 
κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ το 2020.  Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για την ανάπτυξη 
της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν νομικά καθεστώτα 
και ταχείες διαδικασίες χορήγησης της συγκατάθεσης για την ανάπτυξη. Η ΕΕ πρέπει να 
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ενισχύσει την απαιτούμενη υποδομή δικτύου, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής "να 
επανεξετάσει συστηματικώς τα εμπόδια και τις αντιρρήσεις που ενδεχομένως να εμποδίσουν την 
ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θα πρέπει να 
πληρούνται και να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη, εάν χρειαστεί, με την 
υποβολή νομοθετικών προτάσεων." 

Τροπολογία 1026
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή αφιερώνει ένα δικτυακό 
τόπο ως εργαλείο για λεπτομερείς και 
επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα 
εθνικά ή περιφερειακά καθεστώτα 
στήριξης των κρατών μελών για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
τυχόν αλλαγές τους. Με βάση τις εκθέσεις 
των κρατών μελών όπως ορίζεται στο 
άρθρο 19, παράγραφος 1α (νέα), η 
Επιτροπή φροντίζει για την ενημέρωση 
του δικτυακού τόπου το αργότερο 
τέσσερις εβδομάδες από την υποβολή της 
έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς ενημερωμένες πληροφορίες για τις αλλαγές στη 
νομοθεσία, τις πολιτικές και το επίπεδο στήριξης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στα διάφορα κράτη μέλη.  Μια ειδικά αφιερωμένη πηγή πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου θα 
βοηθήσει στη διάδοση των πληροφοριών και, ως εκ τούτου, στην ενθάρρυνση κυρίως των 
ΜΜΕ να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους πέρα από τα εθνικά σύνορα.
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Τροπολογία 1027
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η 
Επιτροπή δημοσιεύει ένα Χάρτη Πορείας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για 
τη  μετά το 2020 περίοδο, που 
συνοδεύεται από τις αναγκαίες
νομοθετικές προτάσεις. Αυτός ο χάρτης 
πορείας μπορεί να αξιολογεί την ανάγκη 
να προταθεί ένα εναρμονισμένο 
ευρωπαϊκό καθεστώς στήριξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη:
(α) την ελευθέρωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη της
ΕΕ· 
(β) τα εμπόδια στην ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε 
κράτος μέλος·
(γ) το επίπεδο των μηχανισμών στήριξης 
που παρέχουν άλλες τεχνολογίες 
παραγωγής ενέργειας, ιδίως ο άνθρακας 
και τα πυρηνικά·
(δ)  το επίπεδο εναρμονισμένης  
πρόσβαση στο δίκτυο, τις διοικητικές 
διαδικασίες και τις διαδικασίες 
προγραμματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά το 2020.  
Ένα τμήμα του οιουδήποτε χάρτη πορείας για μετά το 2020 θα πρέπει να εξετάσει τη 
δυνατότητα εναρμόνισης των μηχανισμών υποστήριξης, μαζί με άλλες σημαντικές απαιτήσεις.  
Τυχόν σημερινή κίνηση προς την κατεύθυνση ενός εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ μηχανισμού 
στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας θα έθετε την ευρωπαϊκή πρωτοπορία 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κίνδυνο.  Οι αλλαγές στο πλαίσιο προκαλούν 
αβεβαιότητα στους επενδυτές, ιδιαίτερα οι αλλαγές στο βασικό πλαίσιο ενός επιτυχούς 
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συστήματος.

Τροπολογία 1028
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή 
αναλύει επίσης τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στα 
οποία υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης 
της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα αν τα εν λόγω κράτη μέλη:
(α) έχουν δημιουργήσει ενιαίο διοικητικό 
φορέα αρμόδιο για την επεξεργασία των 
αιτήσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης 
και έκδοσης αδειών λειτουργίας για τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας και για την παροχή 
βοήθειας στους αιτούντες·
(β) έχουν επισημάνει την ανάγκη 
μακροπρόθεσμου και στρατηγικού 
σχεδιασμού δικτύου που θα περιλάβει  
μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος 
από υπεράκτια αιολικά πάρκα·
(γ) έχουν διαμορφώσει  εργαλεία 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για 
τη βέλτιστη επιλογή τοποθεσίας.
Προτείνει, ενδεχομένως, περαιτέρω 
νομοθεσία για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη
ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν νομικά καθεστώτα και ταχείες διαδικασίες χορήγησης της 
συγκατάθεσης για την ανάπτυξη. Μια πολιτική υπεράκτιας αιολικής ενέργειας για την ΕΕ πρέπει 
να ενισχύει την απαραίτητη υποδομή του δικτύου. Επιπλέον, η Επιτροπή δηλώνει ότι "θα 
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επανεξετάσει συστηματικώς τα εμπόδια και τις αντιρρήσεις που ενδεχομένως να εμποδίσουν την 
ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, και θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τα 
κράτη μέλη." 

Τροπολογία 1029
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
έως τις 31 Μαρτίου 2010 το αργότερο. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων και πίνακα αντιστοιχίας των εν 
λόγω διατάξεων με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις εντός 24 μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή 
το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω 
διατάξεων με την παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία είναι πολύ σύντομη.
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