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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα
(2006/2082(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης για τη βιομάζα»
(COM(2005)0628),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μία στρατηγική της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα» (COM (2006)0034),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή 
άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη θέρμανση και 
ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις
γνωμοδοτήσεις της, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου (A6-0000/2006),

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

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

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομάζα είναι η μοναδική ανθρακούχα ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας και συνεπώς πρέπει να δοθεί προσοχή τόσο στην ανάκτηση όσο και στην 
παραγωγή προϊόντων που περιέχουν άνθρακα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση της βιομάζας μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στους τρεις βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή στην ασφάλεια του 

  
1 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σελ. 33.
2 ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σελ. 42.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA-PROV(2006)0058.  
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εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική απόδοση,

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

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υφίστανται ακόμα διοικητικά και τεχνικά εμπόδια στη
χρήση της βιομάζας, τα οποία οφείλονται στη συγκριτικά χαμηλή ενεργειακή 
περιεκτικότητα, στον περιφερειακό χαρακτήρα της, στην ποικιλία και στη σύνθεση των 
καυσίμων,

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

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει η τεχνολογία για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης
γενιάς και ότι σημειώνεται ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για καύσιμα μεγαλύτερης 
ενεργειακής αξίας και για υποδομές και τεχνολογίες πρόωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι οικονομικά εφικτή σε παγκόσμιο επίπεδο η έναρξη της
παραγωγής ανθρακούχων προϊόντων έναντι των συνθετικών καυσίμων, όπως για 
παράδειγμα στη Νότιο Αφρική και στο Τρινιντάντ,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη θέσπιση μιας κοινοτικής πολιτικής για την προαγωγή της 
βιομάζας απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα ανοίξει τον ανταγωνισμό σε 
κάθε είδους χρήση,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, να αφήνει στα κράτη μέλη την αναγκαία διακριτική ευχέρεια και 
ευελιξία, ώστε να μπορούν τα ορίζουν τα ίδια τους στόχους και τα πολιτικά τους μέτρα, 
καθώς και τα μέσα για την προαγωγή της βιοενέργειας,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας αποτελεί σημαντική αρχή
για μια οικολογικά συνετή προαγωγή της βιοενέργειας, η οποία όταν υπάρχει υψηλή 
περιβαλλοντική ποιότητα στηρίζεται σε μία βιώσιμη, μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική 
βάση,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της εγχώριας παραγωγής και εισαγωγής βιομάζας πρέπει
να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προαχθεί η ανάπτυξη ενός αυτόνομου τομέα 
βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες νομικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να αξιολογηθούν όσον αφορά την καλύτερη ανάκτηση της βιομάζας,

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

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χημική εφαρμογή προϊόντων από ζωικά λίπη και φυτικά έλαια 
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αποτελεί ανταγωνιστικό κλάδο της οικονομίας, η ύπαρξη του οποίου δεν πρέπει να 
αμφισβητείται,

1. χαιρετίζει αμφότερες ανακοινώσεις της Επιτροπής, δηλαδή την ανακοίνωση για το σχέδιο 
δράσης για τη βιομάζα και την ανακοίνωση για μία στρατηγική της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα·

2. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της χρήσης της
βιομάζας και τα εμπόδια για την περαιτέρω διάδοσή της στους ενεργειακούς τομείς·

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

4. ζητεί την ταχεία εξάλειψη τεχνικών και μη εμποδίων σε επίπεδο κρατών μελών και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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

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

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

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

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδέσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της βιομάζας με τους
στόχους μιας μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας και αισθητών πλεονεκτημάτων 
από άποψη κόστους-αποδοτικότητας για το περιβάλλον και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

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

11. αναμένει από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για τη βιομάζα και να 
ενημερώσουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης, εάν διαθέτουν·

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

13. αναμένει από την Επιτροπή προτάσεις για την προώθηση της οικονομικά αποδοτικής και 
αειφόρου χρήσης της βιομάζας για θέρμανση και ψύξη, κυρίως στα νοικοκυριά·
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14. αναμένει ότι σε συνδυασμό με την εξέταση του υπόλοιπου πλαισίου που ισχύει για τα 
απόβλητα, θα διευκολυνθεί η χρήση των ανακτήσιμων αποβλήτων ως καύσιμα. Σε αυτά
εμπίπτουν και τα παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων·

15. ζητεί να ανοίξουν τα δίκτυα αερίου για την τροφοδότηση με βιοαέριο·

16. αναμένει να απλοποιηθούν και να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι διοικητικές
διαδικασίες για την παραγωγή και τη χρήση βιοενέργειας, στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

17. απαιτεί την αναγνώριση και προώθηση της καύσης στελεχών φυτών, όπως π.χ. των 
σιτηρών·

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

19. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προαγάγει με αειφόρο τρόπο την έρευνα και
την ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και να διευκολύνει την 
τεχνική τους εφαρμογή και παραπέμπει σχετικά στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα·

20. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να θεσπιστούν το ταχύτερο δυνατόν τεχνικές προδιαγραφές 
για τα βιοκαύσιμα και να εξεταστεί η υπάρχουσα οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων και ντίζελ1, ώστε να καταστεί δυνατή μια μεγαλύτερη πρόσμειξη 
βιοκαυσίμων στη βενζίνη και στο ντίζελ·

21. ζητεί ιδιαιτέρως την αναθεώρηση του ισχύοντος προτύπου EN 14214, ώστε να 
συμπεριλάβει περαιτέρω μορφές βιομάζας·

22. υποστηρίζει την ίδρυση μίας τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα από κοινού με 
τη βιομηχανία·

23. προτρέπει εντόνως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατόν τους ήδη 
καθορισμένους εθνικούς στόχους για τα βιοκαύσιμα·

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

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

26. υποστηρίζει τις εναλλακτικές τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών·

27. είναι της άποψης ότι για τη χρήση των βιοκαυσίμων σε επιλεγμένους τομείς, όπως η

  
1 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σελ. 58.  
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γεωργία και η δασοκομία, η ακτοπλοΐα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα ήταν σκόπιμη 
μια πιο μακροπρόθεσμη φορολογική απαλλαγή των καθαρών καυσίμων·

28. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διαμορφώσει σαφείς κανόνες στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
τομέα βιοκαυσίμων·

29. ζητεί να καταχωρηθούν τα βιοκαύσιμα στον ΠΟΕ ως ευπαθή προϊόντα, τουλάχιστον 
προσωρινά, και να εξαιρεθούν, συνεπώς, για ένα διάστημα από την εφαρμογή του κανόνα 
περί μειωμένου δασμολογίου·

30. θεωρεί αναγκαίο να υποβάλει η Επιτροπή έως τα τέλη του 2007 μία έκθεση για τους
όρους παραγωγής και εξαγωγής βιοκαυσίμων στις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες·

31. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η οικολογική γενετική τεχνολογία θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην εξέλιξη μιας βιομάζας μεγαλύτερης έντασης ενέργειας και ταυτόχρονα 
πιο φιλικής προς το περιβάλλον·

32. ζητεί να δοθούν σε όλα τα κράτη μέλη τα κατάλληλα κίνητρα για τις ενεργειακές 
καλλιέργειες και να προταθεί η απλοποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων για τις 
ενεργειακές καλλιέργειες·

33. είναι της άποψης ότι και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου θα πρέπει να 
καταστούν προσβάσιμοι για την ανάπτυξη της υπαίθρου για την ενεργητική χρήση της
βιομάζας·

34. ζητεί σημαντική αύξηση της καθορισμένης στα 1,5 εκατ. εκτάρια μέγιστης εγγυημένης 
έκτασης του καθεστώτος ενισχύσεων για τις ενεργειακές καλλιέργειες και να μην 
αποκλειστεί καμία καλλιέργεια από το καθεστώς ενισχύσεων για ενεργειακές 
καλλιέργειες·

35. ζητεί ένα ενιαίο πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην
παραγωγή βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και σε χώρες όπου η βιοενέργεια δεν έχει 
ακόμα κανέναν ρόλο·

36. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αειφόρος παραγωγή και χρήση βιομάζας προσφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί 
μια εντατικότερη μεταφορά τεχνολογίας από και προς τρίτες χώρες, καθώς και η εξαγωγή 
τεχνολογιών βιοενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την άνοιξη του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια Πράσινη Βίβλο για την
ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ. Οι κύριοι στόχοι της είναι: η ανταγωνιστικότητα, η 
αειφορία και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο εγγράφεται και το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και η 
στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα. Σημαντικό συστατικό στοιχείο για την
πραγματοποίηση αυτών των στόχων είναι αναμφίβολα η βιομάζα. Επί του παρόντος, ήδη
παράγεται από βιομάζα περίπου το ήμισυ της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ.

Με το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα περιγράφονται μέτρα για την προώθηση της χρήσης
της βιομάζας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής θερμότητας, της 
χρήσης της στον τομέα των μεταφορών, περαιτέρω μέτρα για τον εφοδιασμό με βιομάζα 
και την έρευνα, καθώς και χρηματοδοτικά ζητήματα.

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται μία αξιολόγηση επιπτώσεων. Ως αποτέλεσμα αυτών,
αναμένεται να υποβληθούν προτάσεις της Επιτροπής, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
αξιολόγηση επιπτώσεων και τις γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου.

Επί του παρόντος η ΕΕ καλύπτει το 4% των ενεργειακών της αναγκών από τη βιομάζα. 
Αυτό αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2010 από 69 ΤΙΠ1το 2003, δηλαδή, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις τις Επιτροπής, μέχρι το 2010 είναι πιθανή αύξηση της χρήσης 
βιομάζας στα 150-187 ΤΙΠ περίπου.

Η προαγωγή της χρήσης της βιομάζας συνοδεύεται από τους διαμορφωμένους στόχους
για χρήση κατά 12% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ έως το 2010, οι οποίες 
αποτελούνται κατά 21% από ηλεκτρική ενέργεια και κατά 5,75% από βιοκαύσιμα.

  
1 Εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου
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Κόστος και οφέλη της χρήσης βιομάζας

Η βιομάζα είναι η μοναδική ανθρακούχος πηγή ενέργειας μεταξύ των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και για τον λόγο αυτόν έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή 
προϊόντων. Πρέπει, συνεπώς, να σταθμιστεί η ενεργειακή χρήση αυτών των 
εναλλακτικών πηγών. Μια ενεργειακή χρήση θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από τις 
εισαγωγές. Επιπλέον, αναμένεται αισθητή μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, εάν εφαρμοστεί η χρήση βιομάζας στους τομείς της θέρμανσης και ψύξης, 
στις μεταφορές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν είναι πολύ
πιθανή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 200.000
έως 300.000 θέσεις. Ιδιαίτερα οι αγροτικές περιοχές μπορούν να επωφεληθούν από μία 
αυξημένη χρήση της βιομάζας. Επίσης, βάσει εθελοντικών συμφωνιών με τους κλάδους
της ενέργειας, του πετρελαίου, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της γεωργίας, της διαχείρισης 
αποβλήτων και της δασοκομίας, είναι εφικτή μία ταχύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη 
χρήση της βιομάζας. Οι συγκεκριμένοι στόχοι και οι νομικές διατάξεις αρχίζουν να έχουν 
αποτέλεσμα, βάσει της εμπειρίας, μετά από μακροχρόνια εφαρμογή στα κράτη μέλη.

Η βιομάζα για την παραγωγή θερμότητας

Η χρήση της βιομάζας για τη θέρμανση οικιών και βιομηχανικών κτιρίων είναι πολύ απλή 
στην εφαρμογή της και οικονομικά συμφέρουσα σε σύγκριση με άλλα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται για θέρμανση, τόσο όσον αφορά την απόκτηση του εξοπλισμού, όσο 
και της καύσιμης ύλης. Εντωμεταξύ, υπάρχουν τεχνικές για τη μετατροπή του ξύλου και 
των καθαρών αποβλήτων σε τυποποιημένα κοκκία, οι οποίες εγγυώνται τον κατάλληλο 
εφοδιασμό του καταναλωτή. Στον τομέα της παραγωγής θερμότητας υπάρχουν ευκαιρίες
ανάπτυξης που ήδη σήμερα διαμορφώνονται στην ανάπτυξη της αγοράς βιομάζας. Η
Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίσει ότι στα κράτη μέλη θα επιβληθεί η 
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εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τη συμπαραγωγή 2004/8/ΕΚ. Η βελτίωση των 
επιδόσεων των οικιακών λεβήτων βιομάζας συνοδεύεται από μια προσαρμογή της 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 2005/32/ΕΚ. 

Η βιομάζα στην τηλεθέρμανση

Εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ εξυπηρετούνται από την τηλεθέρμανση. Στόχος είναι η 
ανάπτυξη νέων συστημάτων τηλεθέρμανσης. Η Επιτροπή ορθά παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την παράδοση θέρμανσης που διανέμεται μέσω δικτύου στον 
κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (COM (2003) 397), 
όπως π.χ. ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη φορολόγηση του φυσικού 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, πρέπει να διαμορφωθούν οι δυνατότητες
τροφοδότησης βιοαερίου στα δίκτυα διανομής αερίου, ώστε να προαχθεί η διανομή και η 
ανάπτυξη συστημάτων βιοαερίου.

Ηλεκτρικό ρεύμα από βιομάζα

Μέσω της βιομάζας μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα με διάφορες τεχνολογίες. Η
βιομάζα μπορεί να προστεθεί ως συμπληρωματικό μέσο καύσης στον άνθρακα ή στο 
αερίου. Κεντρικές μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτές στη 
Δανία ή στη Φινλανδία, είναι κατά συνέπεια πολύ αποδοτικές οικονομικά. Ωστόσο, κατά
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα έπρεπε να χρησιμοποιείται η θερμότητα που 
παράγεται σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής. Αυτή η διπλή συγκομιδή πρέπει να
προωθηθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Κατά βάση, η οδηγία για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξασφαλίζει το πλαίσιο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (2001/77/ΕΚ).

Βιοκαύσιμα

Η οδηγία για τα βιοκαύσιμα 2003/30/ΕΚ ορίζει το μερίδιο των βιοκαυσίμων στο 2% το 
2005 και στο 5,75% το 2010 ως στόχους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σήμερα περίπου το 90% των βιοκαυσίμων παράγεται από εγχώριες πρώτες ύλες και μόνο 
το 10% καλύπτεται από εισαγωγές. Από τα 97 εκατομμύρια εκτάρια πιθανών 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ΕΕ των 25, χρησιμοποιούνται μόλις τα 1,8 εκατομμύρια 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων (2005). Το μερίδιο του βιοντίζελ στο σύνολο της 
κατανάλωσης βιοκαυσίμων είναι 70-80%.

Αξιοσημείωτες είναι οι μεγάλες διαφορές όσον αφορά στη διείσδυση των βιοκαυσίμων 
στην αγορά των επιμέρους κρατών μελών. Εδώ κυρίως πρέπει να επισημανθεί ότι το
μερίδιο της αγοράς των βιοκαυσίμων στην ΕΕ των 25 ήταν κατώτερο του 2% το 2005. 

Ορισμένα κράτη μέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας φορολογικών απαλλαγών για τα
καύσιμα προκειμένου να προωθήσουν τη χρήση βιοκαυσίμων, οι οποίες φορολογικές 
απαλλαγές υπόκεινται στον σχετικό με τις κρατικές ενισχύσεις έλεγχο. Επιπλέον, 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιβάλλει υποχρεώσεις σε προμηθευτές καυσίμων, 
απαιτώντας από αυτούς να ενσωματώνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό βιοκαυσίμων στα 
συνηθισμένα καύσιμα. Τούτο δείχνει ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν δύο μηχανισμούς 
για την εφαρμογή της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα. 1.) φορολογικές παρεκκλίσεις, 2.) 
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υποχρεωτική πρόσμειξη βιοκαυσίμων με συνηθισμένα καύσιμα. 

Η πρόσμειξη βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα σε συγκεκριμένο ποσοστό μπορεί να
αποτελέσει μια λύση για τις δυσκολίες των φορολογικών απαλλαγών και θα έπρεπε να 
εφαρμοστεί στο σύνολο της ΕΕ. Κατά βάση πρέπει να επισημανθεί ότι τα βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενιάς θα τύχουν μακροπρόθεσμα ευνοϊκής μεταχείρισης. Η ίδρυση μίας
τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα αποτελεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη.

Εξισορρόπηση των εισαγωγών και των εξαγωγών

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν πλέον αντικείμενο συναλλαγών σε ολόκληρη την παγκόσμια 
αγορά. Η ΕΕ δεν μπορεί να είναι αυτάρκης όσον αφορά τον εφοδιασμό της. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ενθάρρυνση της εγχώριας 
παραγωγής. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις προκειμένου να επιτευχθεί για τα βιοκαύσιμα ένα
μερίδιο της αγοράς ύψους 5,75% το 2010. 

Μπορούν να ληφθούν τα εξής μέτρα:

1. Τροποποίηση του προτύπου EN14214, ώστε να επιτραπεί η χρήση ενός ευρύτερου 
φάσματος φυτικών ελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ·

2. Διαμόρφωση ευνοϊκών όρων πρόσβασης στην αγορά βιοκαυσίμων για τη βιοαιθανόλη, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

3. Τροποποίηση της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα και προσαρμογή της στην κατάσταση της
ανάπτυξης στον τομέα της έρευνας·

4. Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών (τόσο στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και μέσω της 
μεταφοράς τεχνολογίας από την Ευρώπη).

Επιπλέον, πρέπει να αναθεωρηθούν τα εν λόγω πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των 
καυσίμων και να αρθούν οι τεχνικοί φραγμοί (τα προβλήματα των αγωγών πετρελαίου με 
ένα μίγμα αιθανόλης - καυσίμων πετρελαίου).

Πρέπει να ληφθεί υπόψη μακροπρόθεσμα ότι η αιθανόλη μπορεί να συμβάλει στη μείωση 
της ζήτησης ντίζελ στην Ευρώπη. Αυτό θα ωφελούσε ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή αγορά, 
καθώς οι παραγωγικές προοπτικές της βιοαιθανόλης είναι συγκριτικά μεγαλύτερες από 
αυτές του βιοντίζελ. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση της αιθανόλης 
συμπληρωματικά για την κάλυψη της ζήτησης ντίζελ. Ένας ντιζελοκινητήρας μπορεί να
τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να διασφαλιστεί η χρήση 95% αιθανόλης σε αυτήν την 
περίπτωση. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται αναθεώρηση του προτύπου EN 14214.

Καταρχήν, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να επιτραπεί η αντικατάσταση της
μεθανόλης από την αιθανόλη στην παραγωγή βιοντίζελ, κάτι που είναι εφικτό με την εν
λόγω προσαρμογή του προτύπου.

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια διαδικασία πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίσει
την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά παράγονται στην ΕΕ ή 
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εισάγονται. Επιπλέον, έως τα τέλη του 2007 θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει μία
έκθεση, όπου θα αναλύονται και θα αξιολογούνται οι συνθήκες παραγωγής βιοκαυσίμων
στις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής και εξαγωγής αυτών.

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Με τη μεταρρύθμιση κατέστη δυνατή η προώθηση της παραγωγής ενεργειακών
καλλιεργειών (μη διατροφικές καλλιέργειες). Αυτές οι μη διατροφικές καλλιέργειες θα
πρέπει να τύχουν περαιτέρω έρευνας στο μέλλον, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη χρήση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων (γενετική τεχνολογία). Η
αύξηση των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί να αποφέρει επιπλέον εισοδήματα στους 
γεωργούς, αλλά δεν υποκαθιστά την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αποφασιστούν οι καταλληλότερες 
ενεργειακές καλλιέργειες. 

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την προαγωγή της χρήσης
της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και οι καθορισμένες μέγιστες εγγυημένες 
εκτάσεις στα καθεστώτα ενισχύσεων για τις ενεργειακές καλλιέργειες πρέπει να αυξηθούν 
και να ξεπεράσουν τα 1,5 εκ. εκτάρια.

Δασοκομία

Σήμερα περίπου το 35% της σχηματιζόμενης ξυλείας στην ΕΕ παραμένει αναξιοποίητη. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να υποβληθεί από την Επιτροπή ένα 
σχέδιο δράσης για τη δασοκομία.

Απόβλητα

Επί του παρόντος, η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα βρίσκεται στο στάδιο της 
αναθεώρησης. Απαιτείται επειγόντως η προώθηση τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων, 
καθώς και τεχνικών ανάκτησης. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα διευκολυνθεί η
χρήση ανακτώμενων αποβλήτων για ενεργειακούς σκοπούς. Τούτο ισχύει και για τα
παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής τροφίμων.

Εφοδιαστική

Η βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδιαίτερα δε το εμπόριο κοκκίων και νιφάδων, 
εγκαινιάστηκε ήδη με την υποστήριξη του προγράμματος «ευφυής ενέργεια».Βέβαια, 
υπάρχει ακόμη ουσιαστική ανάγκη να αναλάβουν δράση τα κράτη μέλη, ώστε να
διαμορφωθεί μία λειτουργική αγορά στην ΕΕ. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν εθνικά σχέδια δράσης για τη βιομάζα, ώστε να
διασφαλιστεί ότι το καθένα συμβάλλει στους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής, δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την 
αειφορία. 

Ενίσχυση

Η χρηματοδοτική στήριξη της βιομάζας εκ μέρους της ΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής στις περιφέρειες που



PR\621149EL.doc 13/13 PE 376.309v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ενισχύονται. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει κατά τον
βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες ενίσχυσης της ΕΕ με αυτές των κρατών μελών.

Ιδιαίτερα πρέπει να διασφαλιστεί η στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε
μακροπρόθεσμα να καταστεί αποδοτικότερη η χρήση της βιομάζας για καύσιμα, για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση και ψύξη, στα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, 
στον τομέα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας, στις διαδικασίες παραγωγής μη 
εδώδιμων προϊόντων, στη βιοδιύλιση και στην παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς.

Συμπέρασμα

Η προώθηση και η ανάπτυξη της χρήσης βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέχει πολλές
δυνατότητες, η βιομάζα όμως δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για τα ζητήματα του
μελλοντικού ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ.

Παράλληλα με την ενεργειακή ανάκτηση πρέπει να επιτραπεί κάθε δυνατή χρήση. Δεν
υπάρχει ένας μόνο δρόμος προς μία μεγαλύτερη χρήση της βιομάζας και των 
βιοκαυσίμων. Για τον λόγο αυτόν, είναι καθήκον της ΕΕ και των κρατών μελών, να
αφήσουν τον ανταγωνισμό να καθορίσει τη βέλτιστη χρήση και να διαμορφώσουν εν 
προκειμένω ένα ενιαίο πλαίσιο προϋποθέσεων.


