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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αλλαγή του κλίματος θα έχει ολοένα και σοβαρότερες επιβλαβείς επιπτώσεις στην 
ανθρωπότητα και στον πλανήτη, και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συνιστά απόλυτη ανάγκη. Το 2007, η ΕΕ ανέλαβε τη 
δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές της κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, σε σύγκριση με 
το 1990. Μεγάλο μέρος της μείωσης αυτής επρόκειτο να επιτευχθεί χάρη στην αυξημένη 
χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Καθορίστηκε ως στόχος ότι έως το 2020, το 10% της 
ενέργειας που χρησιμοποιείται στον τομέα των μεταφορών θα προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Παράλληλα, εισήχθη ο στόχος να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα κατά 6% έως το 2020. Και οι δύο στόχοι 
κατέστησαν δεσμευτικοί για όλα τα κράτη μέλη.

Από κοινού με τις επιδοτήσεις, οι στόχοι αυτοί οδήγησαν σε ταχεία αύξηση της παραγωγής 
και χρησιμοποίησης των βιοκαυσίμων. Για διάφορους λόγους, η αύξηση αυτή συνιστά αυτή 
τη στιγμή μάλλον απειλή απ' ό, τι πρόοδο για τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Κατ’ αρχάς, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται χάρη στα 
βιοκαύσιμα αποδείχθηκε πολύ μικρότερη απ’ ό, τι αναμενόταν. Ένας λόγος είναι η απώλεια 
αποθεμάτων άνθρακα εξαιτίας της αποψίλωσης δασών με σκοπό τη δημιουργία εκτάσεων για 
την παραγωγή βιομάζας για βιοκαύσιμα ή για την μετεγκατάσταση της παραγωγής τροφίμων. 
Πρόκειται για τις εκπομπές που οφείλονται σε αλλαγές της χρήσης γης (LUC) ή σε έμμεσες 
αλλαγές της χρήσης γης (ILUC). Επί του παρόντος, οι εκπομπές λόγω έμμεσων αλλαγών της 
χρήσης γης δεν συνυπολογίζονται στην επίδοση των βιοκαυσίμων στον τομέα των αερίων 
θερμοκηπίου για τους σκοπούς του καθορισμού των στόχων και επιδοτήσεων στην ΕΕ. 
Εκπομπές δημιουργούνται επίσης κατά την παραγωγή λιπασμάτων, την συγκομιδή βιομάζας, 
την μεταποίηση βιομάζας σε βιοκαύσιμα καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των σχετικών 
δραστηριοτήτων μεταφοράς. Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, η έννοια «ανανεώσιμος» δεν 
σημαίνει αναγκαστικά ευνοϊκός για το περιβάλλον και το κλίμα. Πράγματι, ο ίδιος ο 
απώτερος στόχος της χρήσης των βιοκαυσίμων ενίοτε δεν λαμβάνεται πλέον καθόλου υπόψη.

Κατά δεύτερον, η μετατροπή εδώδιμων καλλιεργειών όπως ο αραβόσιτος και ο σίτος, σε 
καύσιμα περιορίζει τη διαθεσιμότητα τροφίμων. Υφίσταται ένα πρόβλημα: ‘τρόφιμα ή 
καύσιμα’ και το πρόβλημα αυτό δεν εξαφανίζεται όταν, ως εναλλακτική λύση, τα 
βιοκαύσιμα παράγονται από μη εδώδιμες καλλιέργειες ή από καλλιεργημένη ξυλεία. Σχεδόν 
όλη η χρησιμοποιούμενη βιομάζα προέρχεται από γη η οποία θα μπορούσε να είχε 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων, οπότε, κατά συνέπεια, ο συναγωνισμός 
συνεχίζεται.
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Η δραματική επισιτιστική κρίση του 2008 και οι τιμές των τροφίμων που παρέμειναν 
ασταθείς και σχετικά υψηλές ακόμα και μετά από την κρίση, επέστησαν την προσοχή στο 
πρόβλημα αυτό. Αναγνωρίζεται γενικώς ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των βιοκαυσίμων 
διαδραματίζει ρόλο, αλλά η σημασία του ρόλου αυτού αμφισβητείται σε μεγάλο βαθμό. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ο αντίκτυπος της προώθησης των βιοκαυσίμων από την 
ΕΕ στις τιμές των τροφίμων είναι ασήμαντος1. Η εικόνα που προκύπτει, ωστόσο, από τα 
αποτελέσματα των ερευνών και από ορισμένες δηλώσεις μεγάλων διεθνών οργανώσεων με 
σημαντικές ευθύνες στον τομέα, είναι λιγότερο εφησυχαστικές2. 

Κατά τρίτον, η παραγωγή βιομάζας για βιοκαύσιμα όχι μόνο οδηγεί σε εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου λόγω αλλαγών της χρήσης γης (LUC) ή έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης 
(ILUC) και σε καταστάσεις ανταγωνισμού με την παραγωγή τροφίμων, αλλά, όταν αρχίζει η 
παραγωγή αυτή, αυτό συνοδεύεται ενίοτε με στέρηση δικαιωμάτων χρήσης της γης από τα 
οποία άτομα εξαρτώνται για να εξασφαλίζουν «τα προς το ζην». Στις αναπτυσσόμενες χώρες 
οι αγρότες γενικά δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας των γαιών που καλλιεργούν ή 
χρησιμοποιούν ως βοσκοτόπους. Οι συμφωνίες, που ξένες εταιρείες κλίνουν με το κράτος το 
οποίο εμφανίζεται ως επίσημος ιδιοκτήτης ή με τοπικούς ηγέτες που καθοδηγούνται από 
άλλα συμφέροντα από αυτά των τοπικών κοινοτήτων, οδηγούν ενίοτε σε αρπαγή γης, με 
αποτέλεσμα την αναγκαστική έξωση φτωχών ατόμων από τη γη τους3.

Οι αποκαλούμενες οριακής απόδοσης εκτάσεις συνήθως δεν έλκουν τους επενδυτές που 
αναζητούν γη για να ξεκινήσουν την παραγωγή βιομάζας. Η συγκέντρωση της παραγωγής 
βιομάζας σε παρόμοιες εκτάσεις πάλι ενδέχεται να επηρεάσει πολύ αρνητικά τον βιοπορισμό 
του τοπικού πληθυσμού. Οι καλλιέργειες ενδέχεται να εξαντλούν τους περιορισμένους 
υδάτινους πόρους και η χρήση λιπασμάτων ενίοτε προκαλεί σοβαρή ρύπανση. Η 
περισυλλογή καυσόξυλου, οικοδομικών υλικών και φυτών που χρησιμοποιούνται για 
διατροφή ή φάρμακα ενίοτε δεν είναι πλέον δυνατή. Υπηρεσίες οικοσυστήματος ενδέχεται να 
εξαφανιστούν και η αποψίλωση μπορεί να τροποποιήσει το τοπικό κλίμα, συμβάλλοντας 
επιπλέον στην παγκόσμια αλλαγή του κλίματος.

ΜΚΟ αναφέρουν στις εκθέσεις τους ότι αρπαγή της γης σημειώνεται σε μεγάλη κλίμακα 
στην νοτίως της Σαχάρας Αφρική, παραθέτοντας στοιχεία τεκμηρίωσης από βάση δεδομένων 
                                               
1 SWD(2013) 102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 

Report, σελ. 22-24.
2 Βλ. π.χ. την μελέτη Production and use of biofuels in developing countries, που πραγματοποιήθηκε κατ' 

ανάθεση του ΕΚ το 2009· την έκθεση Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, 
συστάσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), του Διεθνούς Ταμείου για την Ανάπτυξη της 
Γεωργίας (IFAD), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), 
του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων (WFP), της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για τις Επισιτιστικές Πολιτικές (IFPRI) και της Ειδικής 
Ομάδας Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Κρίση Επισιτιστικής Ασφάλειας (UN-
HLTF) , της 2ας Ιουνίου 2011 (σύσταση 6 στη σελίδα 27: να καταργηθούν οι επιδοτήσεις και δεσμευτικοί 
στόχοι (“mandates”) για την παραγωγή και κατανάλωση βιοκαυσίμων )· Q & A: What are the impacts of 
agrofuels on the right to food? στην ιστοθέση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή 
και της οργάνωσης ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing 
countries, Μάρτιος 2013, σελ. 5.

3 Η μελέτη Ο αντίκτυπος της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες , που 
πραγματοποιήθηκε για την Επιτροπή Ανάπτυξης του ΕΚ το 2012, αναφέρει στη σελίδα 10 το Καμερούν και 
την Γκάνα ως προβληματικές χώρες στο πλαίσιο αυτό.
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που ονομάζεται Matrix1. Η Επιτροπή θεωρεί αναξιόπιστη τη βάση δεδομένων αυτή, αλλά δεν 
καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να ενημερωθεί καλύτερα για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της Οδηγίας για την 
ποιότητα των καυσίμων πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των 
βιοκαυσίμων

- δεν θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, αλλά θα σέβεται 
πλήρως το ανθρώπινο δικαίωμα σε διατροφή, 

- δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή των μέσων βιοπορισμού ευάλωτων ατόμων λόγω 
στέρησης δικαιωμάτων χρήσης της γης ή άλλων εξελίξεων,

- θα προωθήσει την παραγωγή και χρησιμοποίηση εκείνων των βιοκαυσίμων μόνο που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
συμμορφώνονται ταυτόχρονα προς τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Είναι αυτονόητο ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης επικεντρώνεται στα πρώτα δύο σημεία. Οι 
τροπολογίες του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το δίλημμα ‘τρόφιμα ή καύσιμα’ και με 
τη στέρηση των δικαιωμάτων χρήσης της γης. Οι τροπολογίες αυτές συνάδουν προς τις 
θέσεις που το ΕΚ έχει εκφράσει σε σχετικά ψηφίσματα2. Το ζήτημα της απόδοσης στον 
τομέα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συνιστά για την Επιτροπή Περιβάλλοντος 
κρίσιμης σημασίας θέμα, το οποίο εξετάζει εκτενώς στο σχέδιο έκθεσής της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες::

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η ανάγκη για μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών είναι επιτακτική, διότι είναι 
πιθανόν να καταστεί ολοένα 
δυσχερέστερη η βιώσιμη επίτευξη 

                                               
1 Βλ. π.χ. GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities and 

starving the planet, Φεβ 2013.
2 Όπως στα Εγκριθέντα Κείμενα, P7_TA(2011)0320, Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της 

ΕΕ , 5 Ιουλίου 2011, παράγραφος 67; P7_TA(2011)0430, Διάσκεψη κορυφής για τη Γη «Ρίο+20»t29 Sep 2011, 
παράγραφοι 51 και 55, P7_TA(2012)0399, έκθεση της ΕΕ για το 2009 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής (2011) , 25 Οκτ 2012, παράγραφοι 74 και 77 και P7_TA(2012)0238, Ενεργός συνεργασία με τους 
εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, 12 Ιουνίου 2012, παράγραφοι 86 και 
87. 
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ποσοστιαίου στόχου για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, εάν εξακολουθήσει 
να αυξάνεται η συνολική ζήτηση 
ενέργειας για τις μεταφορές. Η χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και η πρόσμιξη βιοκαυσίμων με 
μηδενικές και χαμηλές εκπομπές λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης αποτελούν άλλες 
μεθόδους που έχουν τα κράτη μέλη στη 
διάθεσή τους για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης στον τομέα των μεταφορών και η αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα αυτό έχει ήδη επισημανθεί στο υφιστάμενο RED. Η 
τροπολογία αυτή επαναφέρει το ζήτημα τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
μορφών ηλεκτρικής ενεργείας καθώς και προηγμένων βιοκαυσίμων προκειμένου να δώσει τη 
δυνατότητα στην Ένωση και τα κράτη μέλη να περιορίσουν το αποτύπωμα άνθρακα στον τομέα 
των μεταφορών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
Ένωσης για περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του 
σημαντικού μεριδίου των καυσίμων 
οδικών μεταφορών στις εν λόγω εκπομπές, 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου απαιτείται από τους 
προμηθευτές καυσίμων να έχουν μειώσει 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον 
κατά 6% τις ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής («ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου») των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση από οδικά 
οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, 

(2) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
Ένωσης για περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του 
σημαντικού μεριδίου των καυσίμων 
οδικών μεταφορών στις εν λόγω εκπομπές, 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου απαιτείται από τους 
προμηθευτές καυσίμων να έχουν μειώσει 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον 
κατά 6% τις ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής («ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου») των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση από οδικά 
οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, 
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γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων είναι 
μία από τις μεθόδους που διαθέτουν οι 
προμηθευτές ορυκτών καυσίμων για να 
μειώσουν την ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων.

γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων με 
μηδενικές ή χαμηλές άμεσες ή έμμεσες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι μία 
από τις μεθόδους που διαθέτουν οι 
προμηθευτές ορυκτών καυσίμων για να 
μειώσουν την ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η συντριπτική πλειονότητα των 
μεγάλης κλίμακας επενδύσεων αγοράς 
γης πραγματοποιείται σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Μεταξύ αυτών, η υποσαχάρια 
Αφρική αντιπροσωπεύει προνομιακό 
στόχο, ειδικά για την καλλιέργεια 
γεωργικών πρώτων υλών για βιοκαύσιμα. 
Εκτιμάται ότι, μεταξύ 2009 και 2013, 
ευρωπαϊκές εταιρείες αγόρασαν 6 
εκατομμύρια εκτάρια γης για καλλιέργειες 
παραγωγής ενέργειας που προορίζεται για 
εξαγωγή. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, είναι 
σημαντικές οι εκπομπές αερίων 

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, είναι πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή 
μέρος της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λόγω της χρήσης 
βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο 
σχεδόν της παραγωγής βιοκαυσίμων το 
2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από 
καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων 
και ζωοτροφών. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, 
σακχαρούχων και άλλων αμυλούχων 
φυτών.

θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
θα ακυρώσουν το σύνολο ή μέρος της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου λόγω 
της χρήσης βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι 
το σύνολο σχεδόν της παραγωγής 
βιοκαυσίμων το 2020 αναμένεται ότι θα 
προέρχεται από καλλιέργειες σε εκτάσεις 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη της ζήτησης στις αγορές 
τροφίμων και ζωοτροφών. Κρίνεται 
επομένως αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη 
η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
στόχοι της πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της μείωσης των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου δεν θα απειλούνται από 
αυτές τις πιθανές πηγές εκπομπών.
Προκειμένου να περιοριστούν η έμμεση 
αλλαγή χρήσης της γης και η υφαρπαγή 
γης, είναι συνεπώς σκόπιμο να γίνεται 
διαφοροποίηση μεταξύ αφενός των 
χερσαίων ενεργειακών καλλιεργειών 
(ελαιούχα φυτά, σιτηρά, σακχαρούχα και 
άλλα αμυλούχα φυτά) και αφετέρου των 
βιοκαυσίμων που δεν προέρχονται από 
καλλιέργειες. Επιπλέον η αυξημένη χρήση 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
καλλιέργειες τροφίμων, συμβάλλει στην 
διακύμανση των τιμών των προϊόντων 
διατροφής και μπορεί να έχει αρνητικές 
κοινωνικές επιπτώσεις στην ευημερία και 
την ικανότητα εφαρμογής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου 
περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην 
τροφή ή η πρόσβαση των τοπικών 
κοινοτήτων στη γη οι οποίες ζουν μέσα 
στη φτώχεια σε χώρες εκτός Ένωσης.
Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι 
εκπομπές και αυτού του είδους οι 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, είναι 
σκόπιμο να δοθεί κυρίως έμφαση στον 
περιορισμό της προβλεπόμενης χρήσης 
βιοκαυσίμων που καλλιεργούνται σε 
γεωργικές εκτάσεις.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Οι έμμεσες επιπτώσεις στην αλλαγή 
της χρήσης γης είναι τόσο 
περιβαλλοντικού όσο και κοινωνικού 
χαρακτήρα και συνιστούν επιπρόσθετη 
πίεση όσον αφορά τη χρήση της γης, 
ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με 
αρνητικές επιπτώσεις για την 
επισιτιστική ασφάλεια των τοπικών 
πληθυσμών, κυρίως των γυναικών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, 
χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 
επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, 
κανένα  κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή ορισμένων 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 
επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
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στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα οποία να βασίζονται σε 
αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, 
σε σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
στον στόχο του 10% που καθορίζεται στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως 
μέρος του μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη μόνο για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα με χαμηλές 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα οποία να βασίζονται σε 
αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, 
σε σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
στον στόχο του 10% που καθορίζεται στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως 
μέρος του μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη μόνο για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα που πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας, τα οποία δεν 
ανταγωνίζονται τη χρήση γης, ύδατος ή 
άλλων πηγών για την παραγωγή 
τροφίμων, και τα οποία δεν έχουν
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη», όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 
και διαφοροποιημένων βιοδιυλιστηρίων σε 
όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν 
ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται 
προτεραιότητα στη χρήση πρώτων υλών 
βιομάζας οι οποίες δεν έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία για χρήσεις πλην της 
παραγωγής βιοκαυσίμων.

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη», όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 
και διαφοροποιημένων βιοδιυλιστηρίων σε 
όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν 
ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται 
προτεραιότητα στη χρήση πρώτων υλών 
βιομάζας οι οποίες δεν έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία για χρήσεις πλην της 
παραγωγής βιοκαυσίμων, που 
χρησιμοποιούν απόβλητα για 
ενεργειακούς σκοπούς μόνο σύμφωνα με 
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την ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζει 
το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/EΚ , τα 
οποία δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά
όσον αφορά τη χρήση γης και υδάτων 
και, ως εκ τούτου, προστατεύουν τα 
δικαιώματα στη γη και τα τρόφιμα και 
δεν περιορίζουν τις οργανικές ύλες, 
έχοντας έτσι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Η χρήση πόρων βιομάζας 
συνεπάγεται σημαντικό κόστος ευκαιρίας 
που συνδέεται με την εξάντληση ή την 
απώλεια υπηρεσιών οικοσυστήματος. Τα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να επιδοτούν ούτε 
να δίνουν εντολή για ενεργειακή χρήση 
των πρώτων υλών, εάν η αλλαγή χρήσης 
τους σε σχέση με τις υφιστάμενες χρήσεις 
θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα 
δικαιώματα που αφορούν τη γη και την 
τροφή, στη βιοποικιλότητα, το έδαφος ή 
το συνολικό ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα. Οι πολιτικές πρέπει, επίσης, να 
εξασφαλίζουν την κλιμακωτή χρήση της 
βιομάζας που διασφαλίζει ότι οι πόροι δεν 
εκτρέπονται από εφαρμογές με υψηλή 
κοινωνιaκή προστιθέμενη αξία 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε 
ενεργειακή εκμετάλλευση χαμηλής αξίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για την προετοιμασία της μετάβασης 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 
ελαχιστοποίηση των συνολικών 
επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης την περίοδο έως το 2020, είναι 
σκόπιμο να περιοριστούν οι ποσότητες 
βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία 
παράγονται από τις καλλιέργειες φυτών για 
τρόφιμα που καθορίζονται στο μέρος A 
του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και στο μέρος A του 
παραρτήματος V της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
και τα οποία επιτρέπεται να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ. Χωρίς να περικοπεί η 
συνολική χρήση των εν λόγω 
βιοκαυσίμων, το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα
φυτά και επιτρέπεται να προσμετρούνται 
στους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
πρέπει να περιοριστεί στο μερίδιο των εν 
λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καταναλώθηκαν το 2011.

(9) Για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων στα δικαιώματα 
που αφορούν τη γη, στην εκμετάλλευση 
της γης, στο δικαίωμα στην τροφή, στις 
τιμές των βασικών τροφίμων, στη 
βιοποικιλότητα και στο έδαφος, και των 
συνολικών επιπτώσεων από την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης την περίοδο έως το 
2020, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι 
ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα 
οποία παράγονται από τις καλλιέργειες 
φυτών για τρόφιμα και άλλες ενεργειακές 
καλλιέργειες που καθορίζονται στο μέρος 
A του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και στο μέρος A του 
παραρτήματος V της οδηγίας 98/70/ΕΚ. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
δυσκολίες οι οποίες αποδείχθηκαν 
μεγαλύτερες απ’ ό. τι αναμενόταν 
προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μέσω της χρήσης 
βιοκαυσίμων, καθώς και οι ανησυχητικές 
αποδείξεις ότι η αύξηση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων βλάπτει την επισιτιστική 
ασφάλεια και τα δικαιώματα χρήσης της 
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γης των ευάλωτων ατόμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το κατά πόσο 
λοιπόν πρέπει να ισχύει ο στόχος του 10% 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
Οδηγία 2009/28/ΕΚ θα πρέπει να 
εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορούν να 
επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να 
αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην 
επισιτιστική ασφάλεια και στα 
δικαιώματα χρήσης της γης. 

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% δεν θα πρέπει να τηρείται αυστηρά εφόσον δεν συμβάλει στη μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με αποτελεσματικό τρόπο. Ούτε πρέπει να λαμβάνει 
προτεραιότητα έναντι της επισιτιστικής ασφάλειας και του σεβασμού των δικαιωμάτων χρήσης 
γης των ευάλωτων λαών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά 
με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 
βιοκαύσιμα, βάσει των οδηγιών 98/70/ΕΚ 
και 2009/28/ΕΚ. Σε βιοκαύσιμα 
παραγόμενα από πρώτες ύλες που δεν 
επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για 
καλλιεργούμενη γη, λόγου χάρη τα 
παραγόμενα από απόβλητα ως πρώτη ύλη, 
πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων 
εκπομπών.

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων 
της Ένωσης στον τομέα της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 
βιοκαυσίμων, οι εκπομπές από την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, η οποία υπαγορεύεται από 
τα κριτήρια αειφορίας που 
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ 
και στην οδηγία 98/70/ΕΚ. Είναι επίσης 
απαραίτητο να προσμετρούνται οι 
εκπομπές που οφείλονται στην έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης για την επίτευξη 
του στόχου του άρθρου 7α παράγραφος 2 
της οδηγίας 98/70/ΕΚ προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα για τα βιοκαύσιμα 
που έχουν μικρό αντίκτυπο σε ό, τι αφορά 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης. Σε 
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βιοκαύσιμα παραγόμενα από πρώτες ύλες 
που δεν επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για 
καλλιεργούμενη γη, λόγου χάρη τα 
παραγόμενα από απόβλητα και κατάλοιπα, 
πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων 
εκπομπών με την προϋπόθεση ότι πληρούν 
κατάλληλα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η χρήση γης με στόχο την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
δεν πρέπει να οδηγεί στον εκτοπισμό των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 
πληθυσμών. Πρέπει να θεσπιστούν ειδικά 
μέτρα για την προστασία της γης στην 
Ένωση και σε τρίτες χώρες για πρόληψη 
αυτής της εξέλιξης· Βιώσιμα πρέπει να 
θεωρούνται μόνο βιοκαύσιμα και 
βιορευστά η παραγωγή των οποίων δεν 
πλήττει τα συμφέροντα των τοπικών και 
αυτοχθόνων κοινοτήτων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν άφθονα στοιχεία για τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις των βιοκαυσίμων στα 
δικαιώματα που αφορούν τη γη και την τροφή, ιδίως των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η μετακίνηση τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών για τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
παραγωγής βιοκαυσίμων πρέπει να προληφθεί.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Επειδή οι στόχοι της παρούσας (15) Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, 
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οδηγίας, ήτοι να εξασφαλιστεί ενιαία 
αγορά καυσίμων για τις οδικές μεταφορές
και για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα
και να τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα 
προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη 
χρήση αυτών των καυσίμων, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την επίτευξη αυτών των 
στόχων.

πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί ενιαία 
αγορά καυσίμων για τον τομέα των 
μεταφορών και να τηρούνται τα ελάχιστα 
επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος
και να αποτραπούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια 
και τα δικαιώματα στη χρήση γης όσον 
αφορά την παραγωγή και χρήση τέτοιου 
είδους καυσίμων. Στον βαθμό που οι
στόχοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, συνεπώς, είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι αναγκαία 
για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση των στόχων της Οδηγίας πρέπει να αναπροσαρμοστεί, ώστε να ληφθούν επίσης 
υπόψη οι τροπολογίες επί της Οδηγίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα δημόσια κίνητρα για τα 
βιοκαύσιμα ενισχύουν την αύξηση της 
ζήτησης στις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και, κατά συνέπεια, των 
επιπτώσεων τόσο στις διεθνείς αγορές 
όσο και στις εγχώριες αγορές των χωρών 
που είναι αποκλειστικά εισαγωγείς ειδών 
διατροφής. Πρόκειται για σοβαρό 
πρόβλημα, ιδίως για τον φτωχό πληθυσμό 
που δαπανά σημαντικό μέρος του 
εισοδήματός του σε τρόφιμα. Η πολιτική 
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της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα ευνοεί τα 
μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά μοντέλα 
γεωργικής παραγωγής που φαίνεται να 
προσφέρουν περιορισμένα οφέλη στους 
τοπικούς πληθυσμούς.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 2 – τελευταίο εδάφιο  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Στην παράγραφο 2 μετά το εδάφιο γ, 
παρεμβάλλεται το κάτωθι εδάφιο 
«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο από κοινού μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά ή ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες, 
για τη συμμόρφωση με τον στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεν 
υπερβαίνει το 2020 την ποσότητα 
ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο 5%, το 
εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 2011, 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές.»

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
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'5a. Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
μπορούν να παρασκευάζονται σε έδαφος 
της Ένωσης ή σε τρίτες χώρες όπου τα 
νομικά ή κοινά έγγεια δικαιώματα έχουν 
αμφισβητηθεί ή παραβιαστεί και όπου 
δεν υπήρξε ήδη ελεύθερη, πρότερη και 
ενημερωμένη συναίνεση, με τη 
συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργάνων 
των τοπικών πληθυσμών.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 5β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"5β. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παράγονται από απόβλητα, εκτός αν 
επιβεβαιωθεί μέσω ανεξάρτητων ελέγχων 
ότι συμμορφώνονται με την ιεράρχηση 
των αποβλήτων, δηλαδή την πρόληψη, 
την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πριν από την ανάκτηση για 
σκοπούς παραγωγής ενέργειας, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.»

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"1. «1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα, για τους 
σκοπούς του άρθρου 7α και του άρθρου 
7β παράγραφος 2, υπολογίζονται ως εξής:
(a) εάν ορίζεται προκαθορισμένη τιμή 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής στο 
μέρος Α ή Β του παραρτήματος V και εάν 
η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή τα 
βιορευστά που υπολογίζεται σύμφωνα με 
το σημείο 7 του μέρους Γ του 
παραρτήματος V είναι ίση ή μικρότερη 
από 0, και όταν οι εκτιμώμενες εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
είναι μηδενικές σύμφωνα με το μέρος Β 
του παραρτήματος VIII, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή·
(β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 
τιμή, η οποία υπολογίζεται με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος 
Γ του παραρτήματος IV, προσθέτοντας 
τις εκτιμήσεις για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που 
διατυπώνονται στο παράρτημα V·
(γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
παραγόντων του τύπου ο οποίος 
αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Γ 
του παραρτήματος IV, όταν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αναλυτικές 
προκαθορισμένες τιμές του μέρους Δ ή Ε 
του παραρτήματος IV για ορισμένους 
παράγοντες και πραγματικές τιμές που 
υπολογίζονται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του μέρους Γ του 
παραρτήματος IV, για όλους τους άλλους 
παράγοντες, στην οποία προστίθενται και 
οι εκτιμήσεις για τις εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης όπως καθορίζονται στο 
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παράρτημα V.»

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις σε σχέση 
με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο παράρτημα V της 
οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 «Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά 
δεν υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας η 
οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο μερίδιο που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ).»

«Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά 
ή ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες δεν 
υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας η 
οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο μερίδιο που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ).»

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο 2 – σημείο γ – σημείο -i  (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-i) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως 
εξής:
«Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει το 2020 ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
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στο εν λόγω κράτος μέλος, αποφεύγοντας 
τόσο τις πηγές που δεν οδηγούν σε 
ουσιαστικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσο και τις 
αρνητικές επιπτώσεις από την παραγωγή 
βιοκαυσίμων στην επισιτιστική ασφάλεια 
και στα δικαιώματα χρήσης της γης των 
ευάλωτων ατόμων σε αναπτυσσόμενες 
χώρες.»

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από τα όσα αναφέρονται σε διάφορες από τις ως άνω τροπολογίες, ειδικότερα την 
τροπολογία 6.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο  2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.»

"(δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
καλλιέργειες φυτών για τρόφιμα και 
ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες δεν 
υπερβαίνει το 2020 το 5%, το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.»

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε  – σημείο ii  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 

(ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
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Β του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

παράρτημα IX θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης 
της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητάς τους·

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX πρέπει να θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε –  δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

Τα υλικά που έχουν σκοπίμως 
τροποποιηθεί ώστε να προσμετρηθούν ως 
απόβλητα δεν υπάγονται στις κατηγορίες 
i) έως iii). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι, όταν εντοπίζεται απάτη, η εν λόγω 
πρώτη ύλη ή βιοκαύσιμο δεν 
προσμετράται στον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
και ότι αναλαμβάνονται τα κατάλληλα 
μέτρα για την αποτροπή οιασδήποτε 
περαιτέρω δόλιας ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα ή οι πρώτες ύλες που τροποποιούνται σκοπίμως προκειμένου να επωφεληθούν 
από την παρούσα οδηγία πρέπει να αποκλείονται οριστικά από το πεδίο εφαρμογής τόσο της 
οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και της οδηγίας για την ποιότητα των 
καυσίμων.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) Στο τέλος  της παραγράφου 1 
προστίθεται το κάτωθι εδάφιο:
«Η ενέργεια από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά τα οποία παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά ή από ειδικές 
ενεργειακές καλλιέργειες που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) δεν υπερβαίνει το 5% (το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011) της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020.»

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"5a. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 δεν προέρχονται 
από απόβλητα, εκτός εάν έχει 
εξακριβωθεί από ανεξάρτητο φορέα ότι 
συμμορφώνονται προς την ιεράρχηση 
αποβλήτων, δηλαδή πρόληψη, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, πριν από την ανάκτηση 
για ενεργειακούς σκοπούς, όπως 
περιγράφεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.»
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Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται στην ιεράρχηση αποβλήτων του άρθρου 4 της οδηγίας 
πλαισίου για τα απόβλητα που απαιτεί πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση πριν από την ανάκτηση ενός αποβλήτου για ενεργειακούς σκοπούς (δηλ. 
βιοκαύσιμα και βιορευστά). Επιπλέον, θα πρέπει να απαιτείται ανεξάρτητη εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 5β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
"5β. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 δεν μπορούν να 
παράγονται από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις, στην Ένωση 
ή σε τρίτες χώρες, στις οποίες έχουν 
αμφισβητηθεί ή παραβιαστεί ή δεν είναι 
επαρκώς ελεύθερα νομικά ή κοινά 
δικαιώματα που αφορούν τη γη, πριν 
δοθεί εν επιγνώσει συναίνεση μετά από 
διαβουλεύσεις με τις επηρεαζόμενες 
κοινότητες και τη συμμετοχή των 
σχετικών αντιπροσωπευτικών οργάνων.»

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη του αντίκτυπου της Οδηγίας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στα δικαιώματα που αφορούν τη γη, ειδικότερα σε χώρες εκτός της ΕΕ, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι δεν προκαλούνται παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών εξαιτίας της 
παραγωγής βιοκαυσίμων που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 –  δεύτερο  εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιοκαυσίμων ή βιορευστών 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 
έως 5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 
ότι τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή 
στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τη διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε 
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία 
της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της 
διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, 
του νερού και του αέρα, την 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το 
νερό σπανίζει, και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης 
να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία 
σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 
οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 
από διεθνείς συμφωνίες ή 
περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 
καταρτίζονται από διακυβερνητικές ή τη 
Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 3 
στοιχείο β) σημείο ii).»

«Η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα εθελοντικά 
εθνικά ή διεθνή συστήματα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιοκαυσίμων ή βιορευστών 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 
έως 5α, και ότι κανένα υλικό δεν έχει 
σκοπίμως τροποποιηθεί ώστε να 
υπάγεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο ε) σημεία (i) έως (iii). Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 
συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή 
στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τη διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε 
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία 
της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της 
διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, 
του νερού και του αέρα, την 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το 
νερό σπανίζει, και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης 
να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία 
σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 
οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 
από διεθνείς συμφωνίες ή 
περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 
καταρτίζονται από διακυβερνητικές ή τη 
Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 3 
στοιχείο β) σημείο ii).»
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"1. «1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και βιορευστών τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2 υπολογίζεται ως εξής:
(a) εάν ορίζεται προκαθορισμένη τιμή 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής στο 
μέρος Α ή Β του παραρτήματος V και εάν 
η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή τα 
βιορευστά που υπολογίζεται σύμφωνα με 
το σημείο 7 του μέρους Γ του 
παραρτήματος V είναι ίση ή μικρότερη 
από 0, και όταν οι εκτιμώμενες εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
είναι μηδενικές σύμφωνα με το μέρος Β 
του παραρτήματος VIII, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή·
(β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 
τιμή η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μέθοδο που καθορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος V, προσθέτοντας τις 
εκτιμήσεις για τις εκπομπές από έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης που 
διατυπώνονται στο παράρτημα VIII·
(γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
παραγόντων του τύπου ο οποίος 
αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Γ 
του παραρτήματος V, όταν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αναλυτικές 
προκαθορισμένες τιμές του μέρους Δ ή Ε 
του παραρτήματος V για ορισμένους 
παράγοντες, και πραγματικές τιμές που 
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υπολογίζονται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του μέρους Γ του 
παραρτήματος V, για όλους τους άλλους 
παράγοντες, και στην οποία προστίθενται 
οι εκτιμήσεις για τις εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα VΙΙΙ.»

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα  A – πρόσθετη γραμμή στον πίνακα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον πίνακα του μέρους Α προστίθεται 
συμπληρωματική σειρά. Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης από τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά:
Ομάδα πρώτων υλών: Ενεργειακές 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή
Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ) 15

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή μπορούν να συμβάλουν στις 
εκπομπές λόγω αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) εάν παραχθούν σε γη που χρησιμοποιήθηκε για 
παραγωγή τροφής. Η εκτίμηση επιπτώσεων (σ. 26) ορίζει σε 15 gCO2/MJ τις μέσες 
εκτιμώμενες εκπομπές ILUC για τις πρώτες ύλες που παράγονται με την καλλιέργεια γης.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος 2 – σημείο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοποι, 
κατοικημένες περιοχές και λοιπά εδάφη ή 
πολυετείς καλλιέργειες. Στην περίπτωση 
αυτή η "τιμή εκπομπών λόγω άμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (el)" θα έπρεπε 
να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το 
παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 7.»

(β)  Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
δεν πραγματοποιήθηκε σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, σε εκτάσεις που διατίθενται για 
πολυετείς καλλιέργειες ή σε εκτάσεις που 
ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
κάλυψης γης κατά IPCC (δασική γη, 
λειμώνες, υγροβιότοποι), 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων και υπόκεινται ή όχι σε 
διαχείριση, όπως τα γεωργικά ή 
δασολιβαδικά συστήματα.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που δικαιολογείται η απόδοση συντελεστή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης σε πρώτες 
ύλες των οποίων η παραγωγή συνεπάγεται άμεση αλλαγή της χρήσης γης, θα πρέπει να 
επιστηθεί προσοχή στο γεγονός ότι η άμεση και η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης δεν 
αλληλοαποκλείονται σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα  A – πρόσθετη γραμμή στον πίνακα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον πίνακα του μέρους Α προστίθεται 
συμπληρωματική σειρά. Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης από τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά:
Ομάδα πρώτων υλών: Ενεργειακές 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή
Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ) 15

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή μπορούν να συμβάλουν στις 
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εκπομπές λόγω αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) εάν παραχθούν σε γη που χρησιμοποιήθηκε για 
παραγωγή τροφής. Η εκτίμηση επιπτώσεων (σ. 26) ορίζει σε 15 gCO2/MJ τις μέσες 
εκτιμώμενες εκπομπές ILUC για τις πρώτες ύλες που παράγονται με την καλλιέργεια γης.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο  β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοποι, 
κατοικημένες περιοχές και λοιπά εδάφη ή 
πολυετείς καλλιέργειες. Στην περίπτωση 
αυτή η "τιμή εκπομπών λόγω άμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (el)" θα έπρεπε 
να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το 
παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7.»

(β)  Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
δεν πραγματοποιήθηκε σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, σε εκτάσεις που διατίθενται για 
πολυετείς καλλιέργειες ή σε εκτάσεις που
ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
κάλυψης γης κατά IPCC (δασική γη, 
λειμώνες, υγροβιότοποι), 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων και υπόκεινται ή όχι σε 
διαχείριση, όπως τα γεωργικά ή 
δασολιβαδικά συστήματα.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που δικαιολογείται η απόδοση συντελεστή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης σε πρώτες 
ύλες των οποίων η παραγωγή συνεπάγεται άμεση αλλαγή της χρήσης γης, θα πρέπει να 
επιστηθεί προσοχή στο γεγονός ότι η άμεση και η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης δεν 
αλληλοαποκλείονται σε όλες τις περιπτώσεις.
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