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Τροπολογία 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

(1) Δεδομένης της αρνητικής επίπτωσης 
που έχει στο κλίμα ο ανταγωνισμός 
βιοκαυσίμων έναντι γεωργικής γης, η 
υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 3 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ, πρέπει να αντικατασταθεί 
από την απαίτηση κάθε κράτος μέλος να
μεριμνά ώστε το ποσοστό της ενέργειας 
από προηγμένες πηγές ενέργειας για τις 
μεταφορές σε όλες τις μορφές μεταφορών 
να αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 3% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας. Μια από τις μεθόδους με τις 
οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτύχουν αυτόν τον στόχο είναι η 
πρόσμιξη προηγμένων βιοκαυσίμων και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μη 
βιολογικής προελεύσεως, που αναμένεται 
ότι θα είναι ο κύριος συντελεστής για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
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της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που μέχρι 
στιγμής είναι ο κύριος συντελεστής για 
την επίτευξη αυτού του στόχου.

Or. it

Τροπολογία 80
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Ωστόσο, δεδομένων των νέων 
στοιχείων σχετικά με τη σχέση 
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κόστους/οφέλους των βιοκαυσίμων, θα 
πρέπει να μειωθεί το εύρος ανάπτυξής 
τους και να αυξηθεί αντίστοιχα μέχρι το 
2020 το ποσοστό της ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 
Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής η εκτίμηση της ανάγκης για 
λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος να προέρχεται το 
20% της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. fr

Τροπολογία 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Εκτιμάται ότι η ευρωπαϊκή 
αγορά καυσίμων θα συνεχίσει να 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη 
διαθεσιμότητα των καυσίμων βενζίνης 
και ντίζελ, γεγονός που αποτελεί 
ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς: 
για την αντιμετώπιση της ισχυρής αυτής 
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εξάρτησης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
αύξηση της παραγωγής προηγμένων 
βιοντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των στόχων της για την ενθάρρυνση της πρόσμιξης βιοκαυσίμων, η ευρωπαϊκή 
πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς καυσίμων, η 
οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα καύσιμα βενζίνης και ντίζελ. Τα διυλιστήρια 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης σε βενζίνη και ντίζελ, ενώ η 
ευρωπαϊκή προσφορά είναι διαρθρωτικά ανεπαρκής. Συνεπώς, τα προηγμένα βιοντίζελ 
συνιστούν μια λύση για τη μείωση των εισαγωγών και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 82
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Η παγκόσμια ζήτηση για βασικά 
γεωργικά προϊόντα αυξάνεται και η 
αστάθεια της αγοράς αναμένεται να 
αυξηθεί στο μέλλον.

Or. en
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Τροπολογία 83
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προκειμένου να επιτευχθεί 
περαιτέρω μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να ενισχυθεί 
περισσότερο η χρήση βιοκαυσίμων και 
στις αεροπορικές μεταφορές. 

Or. de

Τροπολογία 84
Elisabetta Gardini

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, 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων είναι 

(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, 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Ο στόχος της οδηγίας 
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μία από τις μεθόδους που διαθέτουν οι 
προμηθευτές ορυκτών καυσίμων για να 
μειώσουν την ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων.

2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ώστε το ποσοστό της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές 
μεταφορών να αντιπροσωπεύει, το 2020, 
ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας, θα πρέπει να 
είναι σύμφωνος με το άρθρο 7α 
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις της αγοράς. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξης μιας συνεπούς ενεργειακής 
πολιτικής, όπου η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα 
συνοδεύονται από μια σαφή πολιτική για το κλίμα που θα μειώνει τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και θα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Οι στόχοι για τα 
βιοκαύσιμα, όπως καθορίζεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές και στην οδηγία για την 
ποιότητα των καυσίμων, πρέπει να είναι συνεπείς και εναρμονισμένοι προκειμένου να 
αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς.

Τροπολογία 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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[1]
του Συμβουλίου απαιτείται από τους 
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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, 
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.

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, 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων με 
μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και λοιπών καυσίμων που 
προέρχονται από αναπόφευκτα αέρια 
απόβλητα μέσω δέσμευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα και η χρησιμοποίησή τους 
στις μεταφορές είναι κάποιες από τις 
μεθόδους που διαθέτουν οι προμηθευτές 
ορυκτών καυσίμων για να μειώσουν την 
ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
των ορυκτών καυσίμων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επενδυτική ασφάλεια για 
τα εν λόγω προηγμένα καύσιμα κίνησης, 
ο στόχος για το 2020 πρέπει να 
συνοδεύεται από μια δεσμευτική ετήσια 
πορεία για τη μείωση κατά 10% της 
έντασης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των καυσίμων που θα 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση το 2025.

Or. en

Τροπολογία 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
καθορίζονται κριτήρια αειφορίας τα οποία 
πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά προκειμένου να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας και να συμπεριλαμβάνονται σε 
καθεστώτα δημόσιας στήριξης. Στα εν 

(3) Στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
καθορίζονται κριτήρια αειφορίας τα οποία 
πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά προκειμένου να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας και να συμπεριλαμβάνονται σε 
καθεστώτα δημόσιας στήριξης. Στα εν 
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λόγω κριτήρια συγκαταλέγονται 
απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που πρέπει να επιτυγχάνεται 
με τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, σε 
σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ίδια 
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα 
καθορίζονται στο άρθρο 7β της οδηγίας 
98/70/ΕΚ.

λόγω κριτήρια συγκαταλέγονται 
απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των 
εκτάσεων με πλούσια βιοποικιλότητα και 
υψηλά αποθέματα άνθρακα. Στα εν λόγω 
κριτήρια συγκαταλέγονται επίσης 
απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που πρέπει να επιτυγχάνεται 
με τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, σε 
σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ίδια 
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα 
καθορίζονται στο άρθρο 7β της οδηγίας 
98/70/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίστανται ήδη τα κριτήρια που διασφαλίζουν ότι η πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα δεν 
επιδρά αρνητικά στα πλούσια σε αποθέματα άνθρακα και βιοποικιλότητα οικοσυστήματα. Είναι 
επίσης σε εξέλιξη μια διαδικασία για τη θέσπιση κριτηρίων για τη στερεά βιομάζα. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και συνέπεια, και καθώς οι πρώτες ύλες πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την τελική τους χρήση, τα ισχύοντα 
κριτήρια αειφορίας πρέπει να θεωρηθούν επαρκή.

Τροπολογία 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
καθορίζονται κριτήρια αειφορίας τα οποία 
πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά προκειμένου να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας και να συμπεριλαμβάνονται σε 
καθεστώτα δημόσιας στήριξης. Στα εν 
λόγω κριτήρια συγκαταλέγονται 
απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που πρέπει να επιτυγχάνεται 
με τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, σε 
σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ίδια 
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα 

(3) Στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
καθορίζονται κριτήρια αειφορίας τα οποία 
πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά προκειμένου να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας και να συμπεριλαμβάνονται σε 
καθεστώτα δημόσιας στήριξης. Στα εν 
λόγω κριτήρια συγκαταλέγονται 
απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που πρέπει να επιτυγχάνεται 
με τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, σε 
σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ίδια 
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα 
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καθορίζονται στο άρθρο 7β της οδηγίας 
98/70/ΕΚ.

καθορίζονται στο άρθρο 7β της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να 
συνοδεύονται από εγγυήσεις για τη 
διασφάλιση κλιμακωτής χρήσης και 
τήρησης της ιεράρχησης αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες υφιστάμενες χρήσεις των πρώτων υλών για προηγμένα βιοκαύσιμα έχουν ως 
αποτέλεσμα να παραμένει ο ενσωματωμένος άνθρακας ως συμπαγές στοιχείο στο περιβάλλον, 
ενώ σε περίπτωση παρέκκλισης από τις τρέχουσες χρήσεις, αυξάνεται η ζήτηση των ορυκτών ή 
των φυτικών ελαίων. Απαιτείται η θέσπιση εγγυήσεων που να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση 
παρέκκλισης από τις τρέχουσες χρήσεις, δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο συνολικό 
ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα. Η προώθηση της χρήσης ξυλοκυτταρινούχων υλικών πρέπει 
να υποστηρίζεται από εγγυήσεις για την αποτροπή ζήτησης ξύλου υψηλότερης ποιότητας από 
τους υφιστάμενους χρήστες, διότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα παρέκκλιση από άλλες 
βιομηχανίες ή την άσκηση πίεσης για αύξηση της συγκομιδής κατά τρόπο μη αειφόρο.

Τροπολογία 88
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Παρόλο που στην οδηγία 98/70/ΕΚ 
και στην οδηγία 2009/28/ΕΚ 
χρησιμοποιούνται οι όροι «βιοκαύσιμα 
και βιορευστά», οι διατάξεις τους, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
αειφορίας, ισχύουν για όλα τα 
ανανεώσιμα καύσιμα, όπως ορίζονται 
στις εν λόγω οδηγίες.

Or. fr

Τροπολογία 89
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των επενδύσεων, η οδηγία 
2009/28/ΕΚ και η οδηγία 98/70/ΕΚ 
απαιτούν τη συνεκτίμηση των συνεπειών 
της έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.

Or. en

Τροπολογία 90
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ενθάρρυνση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων με την παροχή κινήτρων δεν 
οδήγησε μόνο στην αύξηση της 
παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ένωση 
αλλά και στην επέκταση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων σε τρίτες χώρες. Παρόλο 
που ποικίλλουν τα στοιχεία σχετικά με 
τον ακριβή αριθμό των εκτάσεων των 
οποίων η χρήση άλλαξε στις τρίτες χώρες 
προκειμένου να παράγονται βιοκαύσιμα, 
σύμφωνα με ορισμένες εκθέσεις το 
διάστημα 2009-2013 χρησιμοποιήθηκαν, 
μόνο στην Αφρική, 6 εκατομμύρια 
εκτάρια γης από ευρωπαϊκές εταιρείες για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων. Σε ένα 
υπόμνημα του Απριλίου 2013, ο ειδικός 
εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το 
δικαίωμα στη διατροφή υπογραμμίζει τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της πολιτικής της 
ΕΕ για τα βιοκαύσιμα σε σχέση με το 
δικαίωμα στη διατροφή, στην κατοχή γης 
και στο νερό. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές 
επιπτώσεις, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει την τροποποίηση και την 
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ενίσχυση των κριτηρίων αειφορίας του 
άρθρου 17 της οδηγίας 2009/98/ΕΚ και 
του άρθρου 7β της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 91
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
υπερβολική διοχέτευση στην αγορά που 
δημιουργούν οι παραγωγοί βιοκαυσίμων 
ενδέχεται να επιφέρει υψηλότερες 
αποδόσεις, όπως αναγνωρίζεται στην 
έκθεση του IFPRI1 και στην εκτίμηση 
των επιπτώσεων της Επιτροπής2. Τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από βιομάζα, 
η οποία είναι το αποτέλεσμα υψηλότερης 
απόδοσης, δεν απαιτούν πρόσθετες 
εκτάσεις και, ως εκ τούτου, δεν 
επιφέρουν έμμεση αλλαγή της χρήσης 
γης. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου.

________________________
1 Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τις 
Επισιτιστικές Πολιτικές: αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της αλλαγής χρήσης της γης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα 
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βιοκαύσιμα. Τελική έκθεση, Οκτώβριος 
2011
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων - συνοδεύει το έγγραφο 
«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ». Έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
(2012) 343 τελικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική ζήτηση στην αγορά που δημιουργήθηκε από τα βιοκαύσιμα παρέχει κίνητρα 
στους παραγωγούς για να αυξήσουν τις αποδόσεις τους. Στην ΕΕ και στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, υπάρχει μια σειρά περιοχών, όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό για αύξηση των 
αποδόσεων. Σε πολλά νέα κράτη μέλη, για παράδειγμα, οι σημερινές αποδόσεις των αροτραίων 
καλλιεργειών είναι σημαντικά χαμηλότερες απ’ όσο ήταν ακόμη και πριν μία δεκαετία και πολύ 
χαμηλότερες στα γειτονικά κράτη μέλη που έχουν παρόμοιες συνθήκες κλίματος, εδάφους κ.λπ.

Τροπολογία 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου.
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περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

Or. en

Τροπολογία 93
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια της 
βιοποικιλότητας, λειψυδρία ή διάβρωση 
του εδάφους, ρύπανση των υδάτων και 
του εδάφους και σε απώλεια σημαντικών 
υπηρεσιών του οικοσυστήματος, ή με την 
ένταξη στην παραγωγή μη γεωργικών 
γαιών αλλού. Η τελευταία περίπτωση 
αποτελεί έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, 
όταν συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και απώλεια της 
βιοποικιλότητας. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

Or. en



PE513.032v01-00 16/119 AM\937595EL.doc

EL

Τροπολογία 94
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες δασικές ή γεωργικές 
γαίες.

Or. fr

Τροπολογία 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
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να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες. Μετά 
από σύγκριση κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του φυτού, τα σακχαρούχα 
και τα αμυλούχα φυτά εμφανίζουν πολύ 
υψηλότερες εκπομπές από τα ελαιούχα 
φυτά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος για το 
περιβάλλον, θα πρέπει πρωταρχική 
μέριμνα να είναι ο περιορισμός των 
βιοκαυσίμων και της παραγωγής με τον 
μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Επομένως, είναι κατά 
πρώτον σημαντικό να ληφθούν μέτρα 
όσον αφορά τα ελαιούχα φυτά.

Or. sv

Τροπολογία 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής,
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
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μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες. Ο 
στόχος της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
είναι η αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων και η προώθηση της 
χρήσης μη εδώδιμων πρώτων υλών ως 
πρώτες ύλες για τα βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 97
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 
δοθεί στα κράτη μέλη η άδεια να 
θεσπίσουν εθνικά συστήματα 
πιστοποίησης, για να μετρούν και να 
πιστοποιούν τη βιομάζα που δεν προκαλεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομάζα που προέρχεται από υψηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών και τα λοιπά είδη 
βιομάζας που δεν προκαλούν έμμεσες αλλαγές της χρήσης γης θα πρέπει να πιστοποιούνται στο 
πλαίσιο των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών και να διατίθενται στο εμπόριο ως 
βιομάζα τύπου non-ILUC.  Δεδομένου ότι τα βιοκαύσιμα που προκύπτουν θα έχουν μηδενικές 
επιπτώσεις από απόψεως αλλαγής της χρήσης γης, η προσέγγιση αυτή εξαλείφει, αντί απλώς να 
μετριάζει, τους προβληματισμούς όσον αφορά την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης.
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Τροπολογία 98
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το άρθρο 19 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και το άρθρο 7δ 
παράγραφος 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
απαιτούν τη συνεκτίμηση των συνεπειών 
της έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης στις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών, 
λαμβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των επενδύσεων 
και την προστασία των υφιστάμενων 
επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική της ΕΕ πρέπει να διέπεται από συνέπεια.

Τροπολογία 99
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι καλλιέργειες εδώδιμων φυτών θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν η 
αγορά τροφίμων και ζωοτροφών 
λειτουργεί ομαλά, καταρχάς για την 
παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, 
ιδίως σε καιρό ανεπάρκειας. Σε 
περίπτωση στρέβλωσης των τιμών στην 
αγορά, μπορεί σε περίοδο που 
σημειώνεται πλεόνασμα στην αγορά 
τροφίμων και ζωοτροφών να προωθείται 
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ταυτόχρονα η χρήση καλλιεργειών 
εδώδιμων φυτών για βιοενέργεια.

Or. nl

Τροπολογία 100
Christa Klaß

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 πιθανό να είναι 
σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις για τις έμμεσες αλλαγές 
χρήσεις γης δεν είναι ακόμα τόσο προηγμένες ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για πολιτικούς 
σκοπούς. Ως εκ τούτου οι δηλώσεις για τις επιπτώσεις των βιοκαυσίμων είναι καθαρά 
υποθετικές. Μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις παραπροϊόντων στα 
διαθέσιμα τρόφιμα, οι ενδεχόμενες αυξήσεις εσοδειών σε μεγάλα τμήματα της Ανατολικής 
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Ευρώπης και οι διαθέσιμες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην ΕΕ.

Τροπολογία 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 πιθανό να είναι 
σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 πιθανό να είναι 
σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές 
γνώσεις σχετικά με την αλλαγή χρήσης γης και τις έμμεσες συνέπειές της. Ως εκ τούτου είναι 
πρόωρη η διατύπωση υποθέσεων για τις επιπτώσεις των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 103
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη διαγράφεται
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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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η τεχνογνωσία για την αλλαγή της χρήσης γης και οι έμμεσες 
επιπτώσεις της δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμες ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς δεν υπάρχει συναίνεση στον ποσοτικό προσδιορισμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στον αντίκτυπο των παραπροϊόντων στην αλυσίδα 
παροχής τροφίμων ούτε στις πιθανές αυξήσεις των αποδόσεων σε μεγάλα τμήματα των νέων 
κρατών μελών. Η εστίαση στην πρόληψη των έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης είναι καλύτερη 
ως προς την αποτελεσματικότητα, πιο σταθερή ως προς την εφαρμογή της και προτιμότερη από 
περιβαλλοντικής πλευράς σε σχέση με μια πρώιμη εστίαση στον ποσοτικό προσδιορισμό των 
έμμεσων επιπτώσεων της χρήσης γης.

Τροπολογία 104
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 πιθανό να είναι 
σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Julie Girling

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 πιθανό
να 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, υπάρχει 
κίνδυνος να είναι σημαντικές οι εκπομπές 
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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.

αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, που 
απορρέει από τις οδηγίες 2009/28/ΕΚ και
98/70/ΕΚ, 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 διεξάγει η Επιτροπή 
περαιτέρω έρευνα, κατόπιν διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα 
κράτη μέλη, σχετικά με τις συνέπειες των 
διαφόρων κατηγοριών καλλιεργειών τόσο 
στην άμεση όσο και στην έμμεση αλλαγή 
χρήσης της γης.

Or. en

Τροπολογία 106
Pilar Ayuso

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 πιθανό
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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 

(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, υπάρχει 
κίνδυνος να είναι σημαντικές οι εκπομπές 
αερίων 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 
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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.

καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων 
και ζωοτροφών.

Or. es

Τροπολογία 107
Horst Schnellhardt

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

(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 
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.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις των ισχυουσών νομικών πράξεων δεν πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις όσον 
αφορά συγκεκριμένα βιοκαύσιμα. Ο αρχικός στόχος ποσοστού βιοκαυσίμων 10% το έτος 2020 
πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση όλων των βιοκαυσίμων χωρίς 
περιορισμούς. Ένας περιορισμός των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς θα διακύβευε επενδύσεις που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και θα περιόριζε το δυναμικό καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 108
Κρίτων Αρσένης, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

(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, οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι 
σημαντικές και 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. Επιπλέον, η παραγωγή 
βιοκαυσίμων από καλλιέργειες εδώδιμων 
φυτών συμβάλλει στην αστάθεια των 
τιμών των τροφίμων. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές και να 
μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην επισιτιστική ασφάλεια, είναι 
σκόπιμο να θεσπιστεί το όριο του 5% που 
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ), καθώς και να ληφθούν υπόψη 
οι εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
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μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται 
στην οδηγία 2009/28/ΕΚ και την οδηγία 
98/70/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

(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, οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι 
σημαντικές και 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. Επιπλέον, η αυξημένη 
χρήση βιοκαυσίμων που παράγονται από 
καλλιέργειες εδώδιμων φυτών συμβάλλει 
στην αστάθεια των τιμών των τροφίμων 
και ενδέχεται να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια. Το γεγονός αυτό έχει 
σημαντικές αρνητικές κοινωνικές 
επιπτώσεις στα μέσα βιοπορισμού και 
στη δυνατότητα σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στη διατροφή ή της πρόσβασης στη γη 
για τις τοπικές κοινότητες που ζουν σε 
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συνθήκες φτώχειας σε χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές και αυτές 
οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, είναι 
σκόπιμο να δοθεί έμφαση ιδίως στον 
περιορισμό της προβλεπόμενης χρήσης 
βιοκαυσίμων που καλλιεργούνται σε 
γεωργικές εκτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 110
Bas Eickhout

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

(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, οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι 
σημαντικές και 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. Επιπλέον, η αύξηση της 
κατανάλωσης βιοκαυσίμων στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αστάθεια της τιμής 
των τροφίμων και μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια. 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 
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μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου δεν θα απειλούνται από 
αυτές τις πιθανές πηγές εκπομπών 
αερίων. Προκειμένου να περιοριστούν οι 
εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης, είναι σκόπιμο να γίνεται 
διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών 
καλλιεργειών, όπως ελαιούχων φυτών, 
σιτηρών, σακχαρούχων και άλλων 
αμυλούχων φυτών.

Or. en

Τροπολογία 111
Gaston Franco

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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.

(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 
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. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ο εν 
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λόγω κίνδυνος, κρίνεται σκόπιμη η 
ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης νέων τομέων παραγωγής 
προηγμένων βιοκαυσίμων, που δεν 
ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες φυτών 
που προορίζονται για τρόφιμα, όπως τα 
κατάλοιπα ξυλοκυτταρινούχων υλικών, 
μία από τις σπάνιες μορφές βιομάζας που 
υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των διαφόρων κατηγοριών καλλιεργειών δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το εν λόγω μέσο θα πρέπει να ενθαρρύνει 
την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) εντός της ΕΕ νέων τεχνολογιών που δεν θα 
ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες φυτών που προορίζονται για τρόφιμα: τα κατάλοιπα 
ξυλοκυτταρινούχων υλικών αποτελούν τον πλέον υποσχόμενο τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ο 
οποίος θα επιτρέψει την επίτευξη καινοτομίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη 
καθιστώντας δυνατή την παραγωγή προηγμένων βιοντίζελ.

Τροπολογία 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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 

(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 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν 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 
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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.

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. Για 
προφανείς λόγους επισιτιστικής και 
ενεργειακής ασφάλειας, κρίνεται σκόπιμη 
η ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης τομέων παραγωγής 
προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν 
ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες φυτών 
που προορίζονται για τρόφιμα, όπως τα 
κατάλοιπα ξυλοκυτταρινούχων υλικών 
και τα φύκη, που υπάρχουν σε μεγάλη 
ποσότητα στα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κατάλοιπα ξυλοκυτταρινούχων υλικών προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για έρευνα και 
ανάπτυξη, οι οποίες θα επιτρέψουν την επίτευξη καινοτομίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας 
στην Ευρώπη καθιστώντας δυνατή την παραγωγή προηγμένων βιοντίζελ. Σε συνδυασμό με τα 
φύκη αποτελούν δύο καινοτόμες λύσεις που δεν ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες φυτών που 
προορίζονται για τρόφιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, για αυτά τα δύο υλικά θα πρέπει να ισχύουν 
προνομιακοί όροι χρήσης.

Τροπολογία 113
Sophie Auconie

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή 

(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 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή 
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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.

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. Θα πρέπει 
επίσης να αναπτυχθούν νέα είδη 
προηγμένων βιοκαυσίμων, που δεν 
συνδέονται με καλλιέργειες φυτών που 
προορίζονται για τρόφιμα, όπως τα 
κατάλοιπα ξυλοκυτταρινούχων υλικών. 

Or. fr

Τροπολογία 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
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 

(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 
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 
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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.

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. Επιπλέον, 
κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας 
φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, 
θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε 
μη χρησιμοποιούμενες και λιγότερο 
εύφορες εκτάσεις γης.

Or. lt

Τροπολογία 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Λαμβανομένων υπόψη των 
επιπτώσεων που σχετίζονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, το τρέχον 
ισοζύγιο εκπομπών CO2 έρχεται σε 
αντίθεση με το πνεύμα και τον σκοπό του 
ισχύοντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, 
απαιτείται η κατάργηση του συνολικού 
στόχου του 10%, που ορίζεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
ως απαραίτητη στρατηγική για την 
επίτευξη αποτελεσματικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Or. it

(Βλέπε τροπολογίες επί του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ).

Τροπολογία 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται 
στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας, 
παράλληλα, υπόψη ότι άλλα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη χρήση γης 
ρυθμίζονται, για παράδειγμα, σε άλλες 
νομοθετικές πράξεις, καθώς και ότι 
ζητήματα που αφορούν τις κλιματικές 
επιπτώσεις δεν σχετίζονται με τη χρήση 
γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα των κλιματικών επιπτώσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοενέργεια 
ρυθμίζονται σε ισχύουσα (π.χ. LULUCF, Απόφαση σχετικά με λογιστικούς κανόνες και σχέδια 
δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία) και επικείμενη 
νομοθεσία (π.χ. σχετικά με τα κριτήρια αειφορίας της στερεάς βιομάζας) και δεν θα πρέπει να 
επικαλυφθούν ή να τροποποιηθούν από την παρούσα πρόταση. Άλλα ζητήματα ή στόχοι σχετικά 
με τις κλιματικές επιπτώσεις, όπως η αποδοτικότητα, οι εκπομπές από τη μεταφορά και τη 
διανομή και το μερίδιο της ενέργειας στις μεταφορές δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 

(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, κατάλοιπα, βακτήρια και φύκη, 
εξασφαλίζουν σημαντική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου, χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
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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 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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων χωρίς επιπτώσεις λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) και χωρίς παρέμβαση στην τροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 118
Anja Weisgerber

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, 

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα βιοκαύσιμα 
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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 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.

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. Ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, για παράδειγμα 
από κυτταρινούχες πρώτες ύλες και 
φύκη, καθώς προσφέρουν και αυτά τη 
δυνατότητα μεγάλων μειώσεων αερίων 
θερμοκηπίου και ο εξαιτίας τους κίνδυνος 
έμμεσων αλλαγών χρήσης γης είναι 
περιορισμένος. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα οποία να θεσπίζονται με
τον καθορισμό χωριστού στόχου ύψους 
τουλάχιστον 2% στην οδηγία 2009/28/ΕΚ 
για τη χρήση τους στις μεταφορές. Εν 
προκειμένω, ως μέρος του μετά το 2020 
πλαισίου πολιτικής για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, πρέπει να παρέχεται 
στήριξη στα προηγμένα βιοκαύσιμα
Προκειμένου να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις της αγοράς και κίνητρα για 
απάτη, τα προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει 
να πληρούν τα ίδια κριτήρια αειφορίας με 
όλα τα άλλα βιοκαύσιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο της διπλής προσμέτρησης δεν οδηγεί στην αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής και της 
κατανάλωσης τεχνολογικά προηγμένων βιοκαυσίμων. Ένας δεσμευτικός στόχος 2% για αυτά τα 
καύσιμα δίνει στην αγορά έναν σαφή στόχο και κίνητρα για τη χρησιμοποίηση τεχνολογικά 
προηγμένων βιοκαυσίμων. Προκειμένου να δημιουργηθεί ισότητα ευκαιριών με τα συμβατικά 
βιοκαύσιμα και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι στρεβλώσεις της αγοράς, πρέπει να πληρούν 
και τα προηγμένα βιοκαύσιμα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 119
Erik Bánki
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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 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.

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα, 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. Τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα, όπως εκείνα που 
παράγονται από κυτταρινούχες πρώτες 
ύλες και φύκη, έχουν τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζουν σημαντική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου με χαμηλό κίνδυνο 
πρόκλησης έμμεσης αλλαγής της χρήσης 
γης. Συνεπώς, ενδείκνυται να ενθαρρυνθεί 
η παραγωγή αυτών των προηγμένων 
βιοκαυσίμων. 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, μέσω της θέσπισης 
χωριστού στόχου της τάξης του 2% για 
τα προηγμένα βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεύτερης και τρίτης γενιάς (προηγμένα) βιοκαύσιμα είναι ακόμη υπό ανάπτυξη και μόλις 
τώρα αρχίζουν να διατίθενται στην αγορά.  Τα πρώτης γενιάς (συμβατικά) βιοκαύσιμα μπορούν 
να παραχθούν από φυτά, κατάλοιπα και απόβλητα.  Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων 



AM\937595EL.doc 39/119 PE513.032v01-00

EL

βιοκαυσίμων είναι τεχνολογική. Δεν έγκειται στον τρόπο που παράγονται ούτε στην πρώτη ύλη 
που χρησιμοποιείται.  Η διεύρυνση του ορισμού «προηγμένα» βιοκαύσιμα από την Επιτροπή 
ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα και τα κατάλοιπα, θα έχει τη στρεβλή επενέργεια του 
να εμποδίσει τη διοχέτευση στην αγορά βιοκαυσίμων υψηλής τεχνολογίας (π.χ. από 
χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια).

Τροπολογία 120
Christa Klaß

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 
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 

(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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα, τα οποία να βασίζονται 
στον καθορισμό χωριστού στόχου ύψους 
τουλάχιστον 2% στην οδηγία 2009/28/ΕΚ 
για τα προηγμένα βιοκαύσιμα που 
προορίζονται για χρήση στις μεταφορές. 
Εν προκειμένω, ως μέρος του μετά το 2020 
πλαισίου πολιτικής για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, πρέπει να παρέχεται 
στήριξη στα τεχνολογικά προηγμένα 
βιοκαύσιμα Προκειμένου όμως να 
αποφευχθούν τόσο οι διαταραχές στην 
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συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου.

αγορά όσο και η παροχή κινήτρων 
χειραγώγησης, τα προηγμένα βιοκαύσιμα 
πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια 
αειφορίας με όλα τα άλλα βιοκαύσιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο της διπλής προσμέτρησης δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες όσον αφορά την αύξηση της 
παραγωγής και τη χρησιμοποίηση προηγμένων βιοκαυσίμων. Με τη διατύπωση δεσμευτικών 
στόχων δημιουργούνται κίνητρα για τη χρησιμοποίηση προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία 
ωστόσο πρέπει, ενόψει ίσων όρων ανταγωνισμού και προκειμένου να αποφευχθούν 
χειραγωγήσεις -τόσο στην αγορά όσο και γενικότερα- να πληρούν τα ίδια κριτήρια αειφορίας με 
εκείνα που ισχύουν για τα συμβατικά βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 121
Britta Reimers

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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 

(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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
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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.

βιοκαύσιμα μέσω της θέσπισης 
ξεχωριστού στόχου της τάξης του 2% 
τουλάχιστον για τις μεταφορές 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.

Or. en

Τροπολογία 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 

(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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
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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.

βιοκαύσιμα μέσω της θέσπισης 
ξεχωριστού (επιμέρους) στόχου της τάξης 
του 3% τουλάχιστον για τις μεταφορές
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 βιοκαύσιμα με χαμηλές 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 

(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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
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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.

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, μέσω της θέσπισης 
στόχου της τάξης του 2% για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 στις καλλιέργειες φυτών 
προοριζόμενων για τρόφιμα. Πρέπει να 

(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. Ωστόσο, αυτά τα είδη
προηγμένων βιοκαυσίμων επί του 
παρόντος δεν είναι διαθέσιμα σε εμπορική 
κλίμακα, παρά τα πολυάριθμα έργα 
έρευνας και τα πρώτα πειράματα, ενώ, 
σύμφωνα με πολλές μελέτες, δεν θα είναι 
δυνατή η αύξηση των όγκων παραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εν 
προκειμένω, ως μέρος του πλαισίου 
πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
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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.

ενέργειας, πρέπει να παρέχεται στήριξη 
και, κατά περίπτωση, επιδότηση για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα μόνο μετά από 
προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγηση 
των πλεονεκτημάτων τους και της 
πραγματικής αειφορίας τους, η οποία να 
καταδεικνύει ότι τα εν λόγω βιοκαύσιμα 
έχουν χαμηλές συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και συνεπάγονται 
υψηλή συνολική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. it

Τροπολογία 125
Pilar Ayuso

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 στις καλλιέργειες φυτών 
προοριζόμενων για τρόφιμα. Πρέπει να 

(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 με
χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να ενθαρρυνθεί η παραγωγή 
αυτών των προηγμένων βιοκαυσίμων, τα 
οποία επί του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, μέσω 
της παροχής περισσότερων κινήτρων. Ο 
σταδιακός καθορισμός περισσότερο 
φιλόδοξων υποχρεωτικών στόχων για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα θα στείλει ένα 
σαφές μήνυμα στήριξής τους σε επίπεδο 
Ένωσης. Εν προκειμένω, ως μέρος του 
μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να 
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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.

παρέχεται στήριξη για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα με χαμηλές εκτιμώμενες 
συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά.

Or. es

Τροπολογία 126
Sophie Auconie

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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 

(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 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Ο σταδιακός καθορισμός 
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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.

περισσότερο φιλόδοξων υποχρεωτικών 
στόχων για τα προηγμένα βιοκαύσιμα θα 
στείλει ένα σαφές μήνυμα στήριξής τους 
σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμο να καθοριστούν υποχρεωτικοί 
στόχοι για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα 
παρέχει προβλεψιμότητα και 
σταθερότητα στους επενδυτές. 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.

Or. fr

Τροπολογία 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, 
χωρίς κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Κατόπιν επιστημονικής 
αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και 
της πραγματικής αειφορίας τους, 
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 
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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.

δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
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.

Or. en

Τροπολογία 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(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, κατάλοιπα 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 
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του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 
επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
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.

του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 
επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
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, 
κρίνεται σκόπιμη η μείωση, έως το 2020, 
κατά 5% του επιπέδου πρόσμιξης των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
γεωργικά προϊόντα διατροφής και 
μπορούν να προσμετρηθούν στον στόχο 
του 10% για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών. 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. Για τον σκοπό 
αυτόν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
χρήση όλων των καινοτόμων μεθόδων 
μετατροπής προς όφελος των 
βιοκαυσίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης των στόχων, είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ο αριθμητικός στόχος 
του 5% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα πρόταση αναθεώρησης και να 
ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο με ορίζοντα το 2020. Είναι επίσης χρήσιμο να 
υπογραμμιστεί ότι ο στόχος της καινοτομίας θα διατηρηθεί και μετά το 2020 ώστε να 
διασφαλιστούν οι προοπτικές των επενδύσεων που ήδη πραγματοποιούνται.

Τροπολογία 129
Κρίτων Αρσένης, Judith A. Merkies, Nessa Childers
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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 
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.

(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 
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. Τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα πρέπει να πληρούν κριτήρια 
αειφορίας προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι δεν θα προκαλέσουν απώλεια της 
βιοποικιλότητας ή των υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος και δεν θα 
ανταγωνίζονται τη χρήση γης, ύδατος ή 
άλλων πηγών. Εν προκειμένω, δεν πρέπει 
να αυξηθεί ο συντελεστής στάθμισης σε 
συγκεκριμένα προηγμένα βιοκαύσιμα έως 
ότου εγκριθούν τα κριτήρια αειφορίας σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Or. en
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Τροπολογία 130
Vladko Todorov Panayotov

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 
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.

(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 
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, με υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου 
(υπολογίζεται βάσει του συνολικού 
κύκλου ζωής των εν λόγω βιοκαυσίμων) 
και για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, η 
παραγωγή των οποίων δεν θα μεταβάλει 
τη φυσική γονιμότητα του εδάφους και 
δεν θα προκαλέσει προβλήματα στο 
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οικοσύστημα του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιλύεται ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο.

Τροπολογία 131
Corinne Lepage

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 
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 

(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, βακτήρια 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 
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 
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προηγμένα βιοκαύσιμα με χαμηλές 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

προηγμένα βιοκαύσιμα με χαμηλές 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Or. fr

Τροπολογία 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προώθησης, ιδίως εκείνων που στοχεύουν 
στην περαιτέρω ενθάρρυνση των 
βιοκαυσίμων, παρέχοντας πρόσθετα 
οφέλη, είναι σκόπιμο τα συστήματα 
στήριξης που θεσπίζονται από τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν υπόψη την 
αναγκαιότητα ελέγχου και επαλήθευσης 
του όγκου των βιοκαυσίμων προκειμένου 
να αποφευχθούν περιπτώσεις απάτης 
σχετικά με την πραγματική προέλευση 
των βιοκαυσίμων ή υποβολής πολλαπλών 
δηλώσεων του ίδιου όγκου βιοκαυσίμων 
σε δύο ή περισσότερα εθνικά ή διεθνή 
συστήματα πιστοποίησης. Αυτό θα 
πρέπει να αφορά τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, καθώς και όλα τα συμβατικά 
βιοκαύσιμα, δεδομένου ότι οι απάτες με 
την υποβολή πολλαπλών δηλώσεων 
αφορούν τα εθελοντικά και εθνικά 
συστήματα αειφορίας των βιοκαυσίμων 
και όχι μόνο τα ειδικά μέτρα για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα.

Or. en
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Τροπολογία 133
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
παροχής κινήτρων, ιδίως εκείνων που 
αποσκοπούν στην προώθηση των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, είναι 
σημαντικό οι πολιτικές και οι μηχανισμοί 
στήριξης που έχουν θεσπιστεί από τα 
κράτη μέλη να ελέγχουν την ταυτότητα, 
τη γνησιότητα και την ποιότητα του 
όγκου των βιοκαυσίμων προκειμένου να 
αποφευχθούν ψευδείς ή παραπλανητικοί 
ισχυρισμοί σχετικά με την προέλευση των 
βιοκαυσίμων και να αποτραπεί η υποβολή 
πολλαπλών δηλώσεων του ίδιου όγκου 
βιοκαυσίμων σε δύο ή περισσότερα 
εθνικά ή διεθνή συστήματα 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 134
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
στοχεύουν στην προώθηση των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, θα πρέπει τα 
συστήματα στήριξης που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη 
την αναγκαιότητα ελέγχου του όγκου των 
βιοκαυσίμων, ώστε να αποφευχθούν 
περιπτώσεις απάτης σχετικά με την 
πραγματική προέλευση των βιοκαυσίμων 
ή υποβολής πολλαπλών δηλώσεων του 
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ίδιου όγκου βιοκαυσίμων σε δύο ή 
περισσότερα εθνικά ή ευρωπαϊκά 
συστήματα.

Or. fr

Τροπολογία 135
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
στήριξης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
ανάγκη επαλήθευσης της προέλευσης και 
της ιχνηλασιμότητας των 
χρησιμοποιούμενων υλικών με σκοπό την 
αποφυγή οποιασδήποτε απάτης. Τα 
κράτη μέλη δεσμεύονται ότι θα λάβουν 
μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης. 

Or. es

Τροπολογία 136
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Σε όλα τα κράτη μέλη, τα συμβατικά 
και τα προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να 
διατίθενται στην αγορά σε σταθερή και 
υψηλή ποιότητα. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει επειγόντως 
σαφή εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) για επεξεργασία 
προτύπων τεχνικών επιδόσεων για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα και τα τελικά 
μείγματα καυσίμων και, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, για αναθεώρηση των 
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προτύπων για τα συμβατικά βιοκαύσιμα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
ποιότητα του τελικού καυσίμου δεν θα 
μειώσει την επίδοση των εκπομπών CO2 
ή τη συνολική λειτουργική απόδοση των 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 137
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Πρέπει να διατεθούν στην αγορά 
όλης της Ένωσης καύσιμα 
(συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
και των προηγμένων βιοκαυσίμων) 
σταθερής και υψηλής ποιότητας και να 
επιτευχθεί εναρμόνιση μεταξύ όλων των 
κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα πρέπει, το συντομότερο 
δυνατόν, να αναθέσει στην CEN την 
επεξεργασία προτύπων τεχνικών 
επιδόσεων για τα προηγμένα βιοκαύσιμα 
και τα τελικά μείγματα καυσίμων και, 
όταν κρίνεται απαραίτητο, την 
αναθεώρηση των προτύπων για τα 
συμβατικά βιοκαύσιμα προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του τελικού 
καυσίμου δεν θα μειώσει την επίδοση των 
εκπομπών CO2 ή τη συνολική 
λειτουργική απόδοση των οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 138
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρότι τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που παράγονται από απόβλητα 
και κατάλοιπα μπορούν να επιτύχουν 
μεγάλη μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου, με μικρές δυσμενείς 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, κρίνεται 
σκόπιμη η περαιτέρω αξιολόγηση της 
διαθεσιμότητάς τους, των οφελών και 
των κινδύνων τους, μεταξύ άλλων, για 
την ενημέρωση της πολιτικής μετά το 
2020. Ταυτόχρονα, απαιτούνται 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 
οφέλη της ενεργειακής ασφάλειας τόσο 
των συμβατικών όσο και των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, ιδίως στον 
βαθμό που για την παραγωγή τους 
χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα 
ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να δοθεί 
εντολή στην Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση και, κατά περίπτωση, να υποβάλει 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σε σχέση με τα 
ζητήματα αυτά. Η έκθεση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη το περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονομικό ευκαιριακό 
κόστος της χρήσης πρώτων υλών για 
σκοπούς εκτός της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και βιορευστών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
συνολικές θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις απεικονίζονται στην έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 139
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
μια βιοοικονομία για την Ευρώπη»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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 και βιορευστών.

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
να παρασχεθεί ένα σταθερό ρυθμιστικό 
περιβάλλον για τις υφιστάμενες και τις 
νέες επενδύσεις, 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 υπάρξει 
δέσμευση ότι τα επίπεδα των 
βιοκαυσίμων που προωθούνται μέσω της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ θα διατηρηθούν και 
κατά τα επόμενα έτη μετά το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για το κλίμα της στρατηγικής ΕΕ 2020 και 
ειδικότερα ο στόχος που αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, εξακολουθούν να είναι 
αναγκαίες ουσιαστικές επενδύσεις. Ένα ασφαλές και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί 
προϋπόθεση για οποιαδήποτε υπάρχουσα ή νέα επένδυση. Οποιαδήποτε νέα επένδυση θα 
απαιτήσει τουλάχιστον 5 έτη για τον σχεδιασμό, την άδεια, τη δόμηση  και την ανάθεση και θα 
χρειαστεί στη συνέχεια τουλάχιστον μία δεκαετία για να οδηγήσει σε κερδοφορία.

Τροπολογία 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 

(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 
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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 και βιορευστών.

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 βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς και προηγμένων 
βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 141
Pilar Ayuso

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. Επίσης, είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία στον τομέα των αποβλήτων, 
ιδίως ως προς την ιεράρχηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 
Όσον αφορά τα υλικά που απαριθμούνται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προηγείται η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή 
τους έναντι της χρήσης τους ως πρώτες 
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ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Or. es

Τροπολογία 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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 και βιορευστών.

(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 
βιομηχανική ή οικονομική αξία για 
χρήσεις πλην της παραγωγής βιοκαυσίμων 
και βιορευστών, χρησιμοποιούν απόβλητα 
για ενεργειακούς σκοπούς τηρώντας την 
ιεράρχηση αποβλήτων, δεν 
ανταγωνίζονται για τη χρήση γης και 
ύδατος, ώστε να προστατεύονται τα 
δικαιώματα στην παραγωγή τροφίμων 
και στη χρήση γης.

Or. en

Τροπολογία 143
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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 και βιορευστών.

(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 και βιορευστών. 
Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η 
ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
τηρείται και εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική της ΕΕ πρέπει να διέπεται από συνέπεια.

Τροπολογία 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, όπου 

(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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, όπου 
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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.

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. Τα κατάλοιπα 
ξυλοκυτταρινούχων υλικών αποτελούν 
μία από τις σπάνιες μορφές βιομάζας που 
υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στην 
Ευρώπη. Η θέσπιση ενός επιμέρους 
στόχου για την πρόσμιξη 
ξυλοκυτταρινούχου βιοκαυσίμου θα 
παράσχει στους επενδυτές την 
προβλεψιμότητα που απαιτείται για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού του εν λόγω 
βιοκαυσίμου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση της διττής πρόκλησης, η οποία συνίσταται στη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας των κρατών μελών μέσω της προώθησης της μείωσης των εισαγωγών ντίζελ χάρη 
στην παραγωγή προηγμένων βιοντίζελ, και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων με σκοπό την 
εκμετάλλευση μιας σπάνιας βιομάζας που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την Ευρώπη, 
κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση ενός επιμέρους στόχου για την πρόσμιξη ξυλοκυτταρινούχου 
βιοκαυσίμου.

Τροπολογία 145
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η χρήση πόρων βιομάζας 
συνεπάγεται σημαντικό ευκαιριακό 
κόστος 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 
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χρήσεις θα είχε αρνητικό αντίκτυπο 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 
αποσπώνται από εφαρμογές με υψηλή 
κοινωνική προστιθέμενη αξία για να 
χρησιμοποιηθούν σε ενεργειακή 
εκμετάλλευση χαμηλής αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες υφιστάμενες χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα το ξύλο να παραμένει ένα συμπαγές 
στοιχείο στο περιβάλλον, π.χ. ινοσανίδα, ενώ η απομάκρυνση των πρώτων υλών από τις 
χρήσεις αυτές και η χρησιμοποίησή τους στην ενέργεια θα δημιουργούσε κινδύνους αρνητικού 
συνολικού ισοζυγίου του διοξειδίου του άνθρακα. Οποιαδήποτε προώθηση της χρήσης 
ξυλοκυτταρινούχων υλικών πρέπει να υποστηρίζεται από διασφαλίσεις ότι, για παράδειγμα, η 
βιομηχανία χαρτοπολτού δεν θα στερηθεί πρώτων υλών διότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
ζήτηση ξύλου υψηλότερης ποιότητας και την επακόλουθη παρέκκλιση από άλλες βιομηχανίες ή 
την άσκηση πίεσης για αύξηση της συγκομιδής.

Τροπολογία 146
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Πρέπει να βελτιωθεί η 
συνεκτικότητα μεταξύ της οδηγίας 
98/70/ΕΚ, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και 
της νομοθεσίας για άλλους τομείς της 
πολιτικής της Ένωσης προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες και να 
βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου. Οι ορισμοί 
για τα απόβλητα και τα κατάλοιπα για 
τους σκοπούς της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να 
εναρμονιστούν με εκείνους που 
θεσπίστηκαν στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Οι 
κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων 
που αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ 
και στην οδηγία 2009/28/ΕΚ πρέπει να 
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προσδιοριστούν καλύτερα μέσω των 
κωδικών αποβλήτων του ευρωπαϊκού 
καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε 
με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της 
Επιτροπής, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η 
προώθηση των βιοκαυσίμων και των 
βιορευστών σύμφωνα με την οδηγία 
98/70/ΕΚ και την οδηγία 2009/28/ΕΚ, 
πρέπει να συνάδει με τους στόχους και 
τους σκοπούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 
Για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης 
για μετάβαση προς μια κοινωνία 
ανακύκλωσης, πρέπει να εφαρμοστεί 
πλήρως η ιεράρχηση των αποβλήτων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση 
αποβλήτων και καταλοίπων για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών 
πρέπει να συμπεριληφθεί στα σχέδια 
διαχείρισης αποβλήτων και στα 
προγράμματα πρόληψης αποβλήτων που 
θεσπίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
κεφάλαιο V της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η 
εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ και της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ δεν πρέπει να θέσει 
σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 147
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στην οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης 
Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα 
αναπτύχθηκαν οι ορισμοί για τα 
απόβλητα και τα υποπροϊόντα. Συνεπώς, 
οι ίδιοι ορισμοί πρέπει να ισχύουν και για 
την παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι ίδιοι ορισμοί που αναπτύχθηκαν 
για τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα 
στην οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης 
Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα πρέπει 
να ισχύουν και στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ των νομοθεσιών και των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, δεν πρέπει να αναπτύσσονται νέοι ορισμοί, που ενδεχομένως 
να έρχονται σε αντίθεση ή να τροποποιούν υφιστάμενους.

Τροπολογία 149
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν 
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
με χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου. Με την αύξηση 
αυτή διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων 
και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά θα πρέπει να διατηρηθεί στα 
επίπεδα που προβλέπει η οδηγία 
2009/28/ΕΚ, επειδή οι τρέχουσες 
διατάξεις εξασφαλίζουν ένα βελτιωμένο
συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου.
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παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα μετέθετε την απαίτηση του 50% για το 2017 ένα χρόνο νωρίτερα, 
πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και κατά 
συνέπεια θα έθετε σε κίνδυνο τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2010 στον τομέα της πολιτικής 
για το κλίμα. Η διάταξη αυτή θα υπονόμευε επίσης την ασφάλεια των ρυθμίσεων.

Τροπολογία 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν περαιτέρω 
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με υψηλές
επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με τη θέσπιση ελάχιστου 
ορίου της τάξεως του 50% διασφαλίζονται 
οι επενδύσεις σε δυναμικότητα παραγωγής 
βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 6 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη θέσπιση ελάχιστου ορίου της τάξεως του 50% θα ενθαρρυνθούν η έρευνα και οι 
επενδύσεις στις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και θα 
προωθηθούν οι δυνατότητες εκβιομηχάνισης. Με τη θέσπιση κατώτατου ορίου της τάξεως του 
50%, το οποίο αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί από τις 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία πριν από την 1η Ιουλίου του 2014, θα διαμορφωθούν 
ισότιμοι όροι μεταχείρισης, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν την ανάληψη του κινδύνου επένδυσης σε 
νέες εγκαταστάσεις που παράγουν προηγμένα βιοκαύσιμα.
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Τροπολογία 151
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν 
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή 
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε όλες τις
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία
πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ από την 1η 
Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί το 
συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν 
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή 
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 152
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό της 
χρησιμοποίησης συμβατικών καυσίμων. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να δοθεί το ανάλογο 
βάρος στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Όσο δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά 
πορίσματα για την έκταση της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης, δεν δικαιολογείται ο περιορισμός 
της κατανάλωσης συμβατικών βιοκαυσίμων στις τιμές του έτους 2011.

Τροπολογία 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

διαγράφεται



PE513.032v01-00 68/119 AM\937595EL.doc

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 154
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

διαγράφεται
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στους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
πρέπει να περιοριστεί στο μερίδιο των εν 
λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καταναλώθηκαν το 2011.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις των ισχυουσών νομικών πράξεων δεν πρέπει να οδηγούν σε διάκριση όσον 
αφορά συγκεκριμένα βιοκαύσιμα. Ο αρχικός στόχος ποσοστού 10% το έτος 2020 πρέπει να 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση όλων των βιοκαυσίμων χωρίς περιορισμούς.  Ένας 
περιορισμός των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς θα διακύβευε επενδύσεις που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί και θα περιόριζε το δυναμικό καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 155
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

διαγράφεται
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λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καταναλώθηκαν το 2011.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρησιμοποίησης συμβατικών βιοκαυσίμων δεν προετοιμάζει τη μετάβαση σε 
χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων. Σημαντικότερη είναι η κατάλληλη έρευνα και ανάπτυξη, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αποδοτική στήριξη προηγμένων βιοκαυσίμων που θα 
καλύπτει το κόστος. Για τη μετάβαση στα προηγμένα βιοκαύσιμα είναι αποφασιστικής σημασίας 
η δημιουργία κινήτρων για τη μετατροπή των υφισταμένων εγκαταστάσεων παραγωγής 
βιοκαυσίμων αντί για το κλείσιμό τους.

Τροπολογία 156
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

διαγράφεται
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καταναλώθηκαν το 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπόθεση της Επιτροπής σχετικά με το ασυμβίβαστο των συμβατικών και των προηγμένων 
βιοκαυσίμων διαψεύδεται από την πραγματικότητα, στην οποία οι συνέργειες μεταξύ των δύο 
καυσίμων είναι τόσο σημαντικές, ώστε οι εταιρείες συμβατικών βιοκαυσίμων να πρωτοστατούν 
σήμερα στην κατασκευή μονάδων παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων, χρησιμοποιώντας 
τόσο κεφάλαια όσο και στοιχεία ενεργητικού που δανείζονται από τις επιχειρήσεις πρώτης 
γενιάς, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Συνεπώς, οι προσπάθειες να 
περιοριστεί η παραγωγή συμβατικών βιοκαυσίμων, κίνητρο των οποίων είναι η επιθυμία να 
δημιουργηθούν κίνητρα για παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, είναι εντελώς 
αντιπαραγωγικές.

Τροπολογία 157
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

διαγράφεται
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πρέπει να περιοριστεί στο μερίδιο των εν 
λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καταναλώθηκαν το 2011.

Or. en

Τροπολογία 158
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 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 καταρτιστεί ένα ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή μέτρηση δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και, συνεπώς, πρέπει να αφαιρεθεί από την παρούσα 
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οδηγία.

Τροπολογία 159
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 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 καθοριστούν υποχρεωτικοί 
στόχοι για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που θα 
εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και 
σταθερότητα για τους επενδυτές, και 
παράλληλα να προστατεύεται η 
υφιστάμενη δυναμικότητα και οι 
μελλοντικές επενδύσεις.

Or. es

Τροπολογία 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 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 ή από τις 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 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 καθώς και από 
ενεργειακές καλλιέργειες, και επιτρέπεται 
να προσμετρούνται στους στόχους της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να περιοριστεί 
στο 3% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές το 2020.

Or. en

Τροπολογία 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

(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 
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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.

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 
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. 
Προκειμένου να προαχθεί η χρήση 
προηγμένων βιοκαυσίμων θα πρέπει να 
δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα στην 
αγορά για τα προηγμένα καύσιμα.

Or. sv

Τροπολογία 162
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 

(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 και στην οδηγία 
98/70/EΚ. Χωρίς να περικοπεί η συνολική 
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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.

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 και της 
οδηγίας 98/70/EΚ πρέπει να περιοριστεί 
στο μερίδιο των εν λόγω βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που καταναλώθηκαν το 2011.

Or. en

Τροπολογία 163
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 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 
(όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα 
οδηγία) 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 2013.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς δεν πρέπει να περιοριστεί αδιάκριτα. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο στα τέλη του 2013, οι περισσότεροι από τους 
παραγωγούς θα είναι ενήμεροι, στην καλύτερη περίπτωση, στα τέλη του έτους.

Τροπολογία 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 
πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως 
ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για 
βιοκαύσιμα παραγόμενα στις 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 

διαγράφεται
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ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 
πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως 
ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για 
βιοκαύσιμα παραγόμενα στις 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. es

Τροπολογία 166
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 
πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως 
ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για 
βιοκαύσιμα παραγόμενα στις 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ορίου της τάξης του 5% για την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων θα έθετε σε κίνδυνο τον 
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στόχο που ορίστηκε στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών θα 
ανέρχεται το 2020 σε τουλάχιστον 10% της τελικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Τροπολογία 167
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 
πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως 
ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για 
βιοκαύσιμα παραγόμενα στις 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 

(10) Τα συμβατικά βιοκαύσιμα διατηρούν 
την αποφασιστική τους σημασία για την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 10%. 
Επειδή η διαθεσιμότητά τους είναι 
καλύτερη συγκριτικά με τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, πρέπει το έτος 2020 να 
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πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως 
ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για 
βιοκαύσιμα παραγόμενα στις 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

καλύπτουν τουλάχιστον το 8% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
που εξυπηρετούν την παραγωγή 
συμβατικών βιοκαυσίμων. Μέχρι το 2020, 
τα προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να 
καλύπτουν τουλάχιστον το 2% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον πρόκειται να διαγραφεί και ο στόχος του 5% της παραγράφου 4 του άρθρου 3, πρέπει 
να προσαρμοστεί η αιτιολόγηση. Η θέσπιση ορίου 5% για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς δεν 
εμποδίζει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες στις οποίες μετατρέπονται ως προς τη χρήση τους 
δάση και ελώδεις εκτάσεις. Επίσης, αυτή η προσέγγιση βλάπτει την ευρωπαϊκή γεωργία. 
Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος του ποσοστού ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ύψους 10% μέχρι το 2020 στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 169
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 
πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή 
η πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς στο 5% δεν μπορεί να εμποδίσει τις εισαγωγές 
από χώρες του τρίτου κόσμου, όπου καταστρέφονται δάση και έλη. Εκτός αυτού, ο περιορισμός 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάργηση έως και του ενός τρίτου των εκτάσεων καλλιέργειας 
κράμβης στην ΕΕ και να καταστήσει αδύνατες διαδικασίες διαφοροποίησης της καλλιέργειας 
μέσω της αρχής της αμειψισποράς. Τελικά ο περιορισμός αυτός θα υπονόμευε επενδύσεις σε 
βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, που αναπτύσσονται από εκείνα της πρώτης γενιάς και από τη 
βιοοικονομία γενικότερα.

Τροπολογία 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο 
του συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Το όριο του 3% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με τον 
συνολικό στόχο για την ανανεώσιμη 
ενέργεια. Παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 171
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Το όριο του 8% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί ένας κοινός στόχος για τα συμβατικά και τα προηγμένα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 

(10) Το όριο του 4% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
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εγκαταστάσεων. εγκαταστάσεων.

Or. sv

Τροπολογία 173
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Το όριο του 4% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 174
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου πρόσμιξης της 
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συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές. Κατά συνέπεια, 
παραμένει πλήρως ανοιχτή η πρόσβαση 
στην αγορά για βιοκαύσιμα παραγόμενα 
στις εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των φορέων 
εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 175
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Το όριο του 7% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2014. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 1. 2. Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς δεν 
πρέπει να περιοριστεί αδιάκριτα. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο 
στα τέλη του 2013, οι περισσότεροι από τους παραγωγούς θα είναι ενήμεροι, στην καλύτερη 
περίπτωση, στα τέλη του έτους. Τη στιγμή εκείνη θα είναι ήδη προετοιμασμένοι για τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων το 2014. 
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Τροπολογία 176
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων. Τα βιοκαύσιμα δεύτερης 
γενιάς πρέπει, ωστόσο, να έχουν μερίδιο 
μεγαλύτερο του 5%.

Or. en

Τροπολογία 177
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Θα πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα 
για να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρισμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 178
Horst Schnellhardt

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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω βασικών αμφιβολιών για τη μέθοδο υπολογισμού των παραγόντων έμμεσης αλλαγής 
χρήσης γης, η ίδια η Επιτροπή τάχθηκε κατά της χρησιμοποίησης παραγόντων έμμεσης αλλαγής 
χρήσης γης για σκοπούς προσμέτρησης. Ως εκ τούτου φαίνεται αντιφατική η χρησιμοποίηση 
αυτών των στοιχείων για σκοπούς αναφοράς. Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν μόνο από το 
Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τις Επισιτιστικές Πολιτικές (IFPRI) παρουσιάζουν μεγάλες 
διαφορές των τιμών έμμεσης αλλαγής χρήσης γης μεταξύ βιοαιθανόλης και βιοντίζελ. Αντίθετα, 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν από το Συμβούλιο Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) 
στις ΗΠΑ δείχνουν παρόμοιες τιμές για αιθανόλη από καλαμπόκι και ντιζελ από κράμβη, τα 
οποία παρήχθησαν στις κεντροδυτικές πολιτείες.

Τροπολογία 179
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 

διαγράφεται
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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. 

Or. en

Τροπολογία 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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) Η εκτίμηση επιπτώσεων που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή κατέδειξε 
ότι οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
επηρεάζονται από τις ελλείψεις και τα 
όρια των μοντέλων που χρησιμοποιούνται 
για να προσδιορισθεί η συγκεκριμένη τιμή 
των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης στους διάφορους τύπους 
καλλιέργειας, παρά την καλύτερη 
κατανόηση του φαινομένου και τις 
πρόσφατες επιστημονικές βελτιώσεις. Ως 
εκ τούτου, τα στοιχεία δεν είναι αρκετά 
βάσιμα για να εισαχθούν σε νομοθετική 
πράξη.

Or. es

Τροπολογία 181
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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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) Σε βιοκαύσιμα παραγόμενα από 
πρώτες ύλες που δεν επιφέρουν αύξηση 
της ζήτησης για καλλιεργούμενη γη, λόγου 
χάρη τα παραγόμενα από βιομάζα που 
προέρχεται από υψηλότερη απόδοση των 
καλλιεργειών ή από απόβλητα ως πρώτη 
ύλη, πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός 
παράγων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τις επιστημονικές βάσεις καθώς και όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των έμμεσων αλλαγών 
της χρήσης γης (ILUC). Δεν είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην έκθεση των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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) Σε βιοκαύσιμα παραγόμενα από 
πρώτες ύλες που δεν επιφέρουν αύξηση 
της ζήτησης για καλλιεργούμενη γη, λόγου 
χάρη τα παραγόμενα από απόβλητα ως 
πρώτη ύλη ή από αυξήσεις της απόδοσης, 
πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων 
εκπομπών.
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Or. en

Τροπολογία 183
Bas Eickhout

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 ότι οι 
στόχοι της Ένωσης στον τομέα της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι καλά θεμελιωμένοι, 
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 καθορίζονται στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ και την οδηγία 98/70/ΕΚ.
Είναι επίσης απαραίτητο να 
προσμετρούνται οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης για την επίτευξη του στόχου 
που προβλέπεται στο άρθρο 7α 
παράγραφος 2 προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων με μικρό αντίκτυπο σε ό,τι 
αφορά την έμμεση αλλαγή της χρήσης 
γης. 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.

Or. en

Τροπολογία 184
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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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) Οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται, από το 2015 και 
μετά, 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης θα απαιτείται από το 2015 
και μετά.

Τροπολογία 185
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης και 
της προσαρμογής της εν λόγω 
μεθοδολογίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει μαζικές επενδύσεις 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 186
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα εθελοντικά συστήματα που 
αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι τα βασικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται από οικονομικούς 
φορείς για να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας 
που καθορίζονται στο άρθρο 7β της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ και στο άρθρο 17 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Ωστόσο, υπάρχει 
έλλειψη κριτηρίων με τα οποία πρέπει να 
συμμορφώνονται τα συστήματα αυτά 
προκειμένου να διασφαλίζεται 
αναγνώριση. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
καταρτιστούν πιο σαφείς κανόνες. Μόνο 
συστήματα που παρέχουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η 
αξιοπιστία ελέγχων και η συμμετοχή των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων 
πληθυσμών πρέπει να θεωρούνται ότι 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία. Τα 
συστήματα αυτά πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν σαφείς και αυστηρούς 
κανόνες για τον αποκλεισμό παρτίδων 
βιοκαυσίμων και βιορευστών από το 
σύστημα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις του. Προκειμένου να 
παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
συστημάτων, η Επιτροπή πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα πρόσβασης και 
δημοσιοποίησης όλων των συναφών 
εγγράφων που προκαλούν ανησυχίες για 
αθέμιτες πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 187
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)



PE513.032v01-00 92/119 AM\937595EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Η οδηγία 98/70/ΕΚ και η οδηγία 
2009/28/ΕΚ δεν περιέχουν καμία διάταξη 
σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης 
των εν λόγω εθελοντικών συστημάτων με 
αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να 
διασφαλίσουν με αποτελεσματικότητα τη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας 
και τη διαφάνεια. Είναι επομένως 
σκόπιμο η Επιτροπή να θέσει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για 
τα εν λόγω συστήματα οι οποίες θα 
θεωρούνται τεκμήρια συμμόρφωσης με 
τα κριτήρια αειφορίας.

Or. en

Τροπολογία 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η χρήση γης για την καλλιέργεια 
πρώτων υλών για βιοκαύσιμα δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται την εκτόπιση 
τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων. Για 
τον σκοπό αυτό, αειφόρα θεωρούνται 
μόνο τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά 
των οποίων η παραγωγή δεν συνεπάγεται 
παραβίαση των δικαιωμάτων των 
τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων. 

Or. sv

Τροπολογία 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η αλλαγή της χρήσης γης για την 
καλλιέργεια βιοκαυσίμων δεν πρέπει να 
οδηγεί στον εκτοπισμό των τοπικών 
κοινοτήτων και των αυτόχθονων 
πληθυσμών. Για τον σκοπό αυτό, μόνο τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά των οποίων 
η παραγωγή δεν καταπατά τα 
δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων και 
των αυτόχθονων πληθυσμών πρέπει να 
θεωρούνται αειφόρα.

Or. en

Τροπολογία 190
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η αλλαγή της χρήσης γης για την 
καλλιέργεια βιοκαυσίμων δεν πρέπει να 
οδηγεί στον εκτοπισμό των τοπικών 
κοινοτήτων και των αυτόχθονων 
πληθυσμών. Οι εκτάσεις όπου κατοικούν 
αυτόχθονες πληθυσμοί πρέπει επομένως 
να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής 
προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν 
πρέπει να υπονομεύει τα δικαιώματα γης 
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των τοπικών κοινοτήτων και των 
αυτόχθονων πληθυσμών. Συνεπώς, η 
Ένωση πρέπει να θεσπίσει ειδικά μέτρα 
στα κριτήρια αειφορίας για την 
προστασία των δικαιωμάτων γης των εν 
λόγω κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα δάση παρέχουν ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών πλεονεκτημάτων και 
ζωτικών υπηρεσιών για την 
ανθρωπότητα, όπως η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, η παροχή πρώτων υλών 
χαμηλών εκπομπών και η προστασία του 
κλιματικού συστήματος. Τα κριτήρια 
αειφορίας για τη δασική βιομάζα έχουν 
καταγραφεί ήδη στην οδηγία για τις ΑΠΕ 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί 
επίσης σε περαιτέρω συστάσεις σχετικά 
με τα κριτήρια αειφορίας για τη στερεά 
βιομάζα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με 
την αυξανόμενη ζήτηση εισαγόμενης 
βιομάζας ξύλου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ 
διαθέτουν τα σχετικά μέσα και τους 
κανονισμούς για τη διασφάλιση της 
αειφορίας της δασικής βιομάζας. Για την 
αποφυγή διπλής ρύθμισης και 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, δεν είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν στην 
παρούσα οδηγία νέα κριτήρια αειφορίας 
για τη δασική βιομάζα.

Or. en
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Τροπολογία 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό 
αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς 
και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 194
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 

διαγράφεται
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επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό 
αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς 
και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση της εφαρμογής της μεθοδολογίας δεν πρέπει να στηρίζεται αυτόματα στα πιο 
πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά πορίσματα, αλλά στο εάν η σχετική προσέγγιση μπορεί 
πραγματικά να χαρακτηριστεί επιστημονική.

Τροπολογία 195
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό 
αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς 
και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 

διαγράφεται
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να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σήμερα δεν υπάρχει ακόμα στερεή, κατάλληλη επιστημονική βάση που θα δικαιολογούσε μια 
τέτοια μέθοδο και την εφαρμογή της. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση αντιβαίνει στην απαιτούμενη 
ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 196
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό 
αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς 
και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει στερεή και κατάλληλη επιστημονική βάση για να αιτιολογηθεί και να εφαρμοστεί 
αυτή η μεθοδολογία και η προσέγγιση αυτή υπονομεύει επίσης την ανάγκη για ρυθμιστική 
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ασφάλεια.

Τροπολογία 197
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό 
αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς 
και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάζει 
περιοδικά τον κατάλογο με τα διαθέσιμα 
προηγμένα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα IX, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η τεχνική και επιστημονική 
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2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό 
αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς 
και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

πρόοδος.

Or. es

Τροπολογία 199
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό αυτό, 
και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τη 
δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και να 
καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, έως το 2018. Για 
τον σκοπό αυτό, και εφόσον δικαιολογείται 
από τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να 
αναθεωρήσει τους προτεινόμενους ανά 
ομάδα φυτών παράγοντες για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
καθώς και να καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες. Η εν λόγω αναθεώρηση πρέπει να 
έχει τη μορφή πρότασης τροποποίηση 
της παρούσας οδηγίας, και να εγκριθεί 
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σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης έως το 2018 προκειμένου να εξετάσει τις τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης εισαγωγής παραγόντων έμμεσης αλλαγής της χρήσης 
γης.

Τροπολογία 200
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό αυτό, 
και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τη 
δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και να 
καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα 
(όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα 
οδηγία), με σκοπό την προσαρμογή στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Για τον 
σκοπό αυτό, και εφόσον δικαιολογείται 
από τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τη 
δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και να 
καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες. Η αναθεωρημένη πρόταση πρέπει 
να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης 
με κορυφαίους επιστήμονες από όλους 
τους σχετικούς τομείς και με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη κορυφαίων επιστημόνων από όλους τους σχετικούς τομείς καθώς οι 
αποφάσεις θα επηρεάσουν καθοριστικά τις ζωές των ανθρώπων.

Τροπολογία 201
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως μέτρο για τον μετριασμό της 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Άλλα 
μέτρα μετριασμού της έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης, όπως η χρήση 
παραπροϊόντων, η αύξηση της απόδοσης 
των καλλιεργειών και της 
αποδοτικότητας της παραγωγής, καθώς 
και η παραγωγή καλλιεργειών σε 
εγκαταλελειμμένα ή μη 
χρησιμοποιούμενα εδάφη πρέπει να 
εξεταστούν από την Επιτροπή με σκοπό 
να ενσωματωθούν στις οδηγίες ως 
προσαύξηση, όπως εκείνη που 
προβλέπεται ήδη στο παράρτημα IV 
μέρος Γ σημείο 7 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
και στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ για τη βιομάζα 
που προέρχεται από αποκατεστημένα 
υποβαθμισμένα εδάφη.

Or. es

Τροπολογία 202
Gilles Pargneaux
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Ωστόσο, 
η χρήση των εν λόγω υποβαθμισμένων 
εδαφών για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων 
πρέπει να συνεχίσει να προωθείται στον 
βαθμό που δεν επιφέρει έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης.

Or. fr

Τροπολογία 203
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
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πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να περιοριστούν και να 
ενσωματωθούν στην προσέγγιση που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι διατηρείται η 
συνεκτικότητα των συνολικών δράσεων 
για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ποιότητας των υποβαθμισμένων εδαφών, ιδίως των επικλινών εδαφών, 
συμβάλλει στον περιορισμό των κινδύνων φυσικών απειλών, π.χ. κατολισθήσεων, ενώ το 
έδαφος χρησιμοποιείται και για έναν χρήσιμο σκοπό, δηλαδή την εξαγωγή φυτικής ύλης που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων. Η 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών δεν αποτελεί αυτοσκοπό καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο 
της μέγιστης κοινής ασφάλειας, δηλαδή της μείωσης του κινδύνου φυσικών καταστροφών με 
σοβαρές συνέπειες.

Τροπολογία 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή στην καινοτόμο και 
επιστημονική πρόοδο της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
να διασφαλιστεί η επενδυτική ασφάλεια, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
ενθαρρύνει τη χρήση των βιοκαυσίμων με 
τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, που αποτελεί μοχλό της 
πολιτικής για τα βιοκαύσιμα στην 
Ευρώπη. Συνεπώς, η μεθοδολογία για τη 
συνολική αξιολόγηση του κύκλου ζωής 
της μείωσης εκπομπών CO2 κάθε 
βιοκαύσιμου πρέπει να τροποποιηθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 
εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή του 
τελικού καυσίμου, καθώς κάθε 
βιοκαύσιμο (συνολικά ή εν μέρει) θα έχει 
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διαφορετικό αντίκτυπο στο τελικό 
καύσιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα καλύτερα βιοκαύσιμα, απαιτείται αμερόληπτη και πλήρης 
αξιολόγηση. Καθώς δεν υπάρχει μόνο ένα βιοκαύσιμο σε κάθε μείγμα, κάθε βιοκαύσιμο πρέπει 
να αξιολογηθεί βάσει των συνολικών εκπομπών CO2 προκειμένου να εξασφαλιστούν ο θεμιτός 
ανταγωνισμός και η χρήση των κατάλληλων περιβαλλοντικών επιλογών. Αξιολογώντας την 
ενεργειακή και κλιματική απόδοση κάθε βιοκαύσιμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβεί στις 
κατάλληλες επιστημονικά επιλογές για τα βιοκαύσιμα προκειμένου να ενισχυθεί το πλαίσιο 
πολιτικής.

Τροπολογία 205
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί στον τομέα των μεταφορών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να 
αυξηθεί σταδιακά το μερίδιο της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της 
ενέργειας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη 
διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων 
στην αγορά. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να έχουν το δικαίωμα 
αναπροσανατολισμού των 
χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτουν 
σήμερα για να επιτύχουν, ολικώς ή 
μερικώς, το αντίστοιχο μερίδιο ενέργειας 
από βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά, καθώς επίσης και από 
άλλα ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται 
στο έδαφος, προς την κατεύθυνση της 
αύξησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ιδίως του αέρα, της ηλιακής, 
της παλιρροϊκής και γεωθερμικής 
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ενέργειας, οι οποίες έχουν δείξει τα 
ανανεώσιμα και αειφόρα χαρακτηριστικά 
τους. 

Or. fr

Τροπολογία 206
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές 
και τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν 
τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος σε σχέση με τα 
βιοκαύσιμα, τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες για τον προσδιορισμό 
των λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας, 
τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό και 
την αναφορά των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής, τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
έμμεσων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, το επιτρεπόμενο επίπεδο 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, το επιτρεπόμενο 
επίπεδο περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, το επιτρεπόμενο επίπεδο 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

Or. en

Τροπολογία 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, το επιτρεπόμενο 
επίπεδο περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, το επιτρεπόμενο επίπεδο 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

Or. en

Τροπολογία 209
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών για βιοκαύσιμα που προσμετρούνται 
πολλές φορές για την επίτευξη του στόχου 
που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, 
το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των 
λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας, τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
έμμεσων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, και τις μεθοδολογικές αρχές 
και τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν 
τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος σε σχέση με τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. en

Τροπολογία 210
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές 
φορές για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης,
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των προηγμένων βιοκαυσίμων, 
το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας και τις 
μεθοδολογικές αρχές και τιμές που είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά 
πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.
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είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. es

Τροπολογία 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές 
φορές για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας και τις 
μεθοδολογικές αρχές και τιμές που είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά 
πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. en

Τροπολογία 212
Erik Bánki
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές 
φορές για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό της ποσότητας 
βιομάζας που δεν προκαλεί εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή μέτρηση είναι ασύμβατη με τον στόχο της περαιτέρω μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και η προσέγγιση αυτή υπονομεύει επίσης την ανάγκη για ρυθμιστική 
ασφάλεια, χωρίς την οποία δεν θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις.

Τροπολογία 213
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 



AM\937595EL.doc 111/119 PE513.032v01-00

EL

να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές 
φορές για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. fr

Τροπολογία 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές 
φορές για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
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και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. it

Τροπολογία 215
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές 
φορές για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των έμμεσων 
εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, 
και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που 
είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

(19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα που προσμετρούνται για την 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4, το ενεργειακό 
περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης, τα 
κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, και τις 
μεθοδολογικές αρχές και τιμές που είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά 
πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις των ισχυουσών νομικών πράξεων δεν πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις όσον 
αφορά συγκεκριμένα βιοκαύσιμα. Επιπροσθέτως, η πολλαπλή προσμέτρηση των βιοκαυσίμων 
νέας γενιάς θα οδηγούσε σε αποδυνάμωση του στόχου του 10% για το 2020.

Τροπολογία 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων.
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χρήσης γης.

Or. es

Τροπολογία 218
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
και δημόσια χρηματοδοτούμενα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης στην ΕΕ και στις 
τρίτες χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, 
καθώς και τους τρόπους ελαχιστοποίησης 
αυτών των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας στο σύστημα 
αειφορίας εκτιμώμενους παράγοντες για 
τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης αμέσως μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή θα προτείνει επίσης περαιτέρω 
μέτρα όπως π.χ. την πιθανότητα 
απαγόρευσης εισαγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που συμβάλλουν στην αύξηση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
λόγω της έμμεσης αλλαγής της χρήσης 
γης.

Or. en

Τροπολογία 219
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους πρέπει να 
συγκαταλέγεται η θέσπιση κατάλληλων 
κριτηρίων αειφορίας για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 220
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη 
εναρμονισμένων μέτρων στο σύστημα 
αειφορίας, τα οποία έχουν στόχο να 
διασφαλίσουν την αειφορία των 
προηγμένων καυσίμων για τις μεταφορές,
από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Or. en
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Τροπολογία 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους πρέπει να 
συγκαταλέγεται η τήρηση των κριτηρίων 
αειφορίας για την προώθηση των 
προηγμένων βιοκαυσίμων. Η Επιτροπή 
πρέπει να προβεί σε κατάλληλη ανάλυση 
προκειμένου να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στον τομέα της δασοκομίας και 
των συναφών κλάδων.

Or. en

Τροπολογία 222
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους 

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
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τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, έως το 2018, στους οποίους 
είναι δυνατό να εξεταστεί, μετά το 2018, η 
ένταξη στο σύστημα αειφορίας, από την 1η 
Ιανουαρίου 2021, εκτιμώμενων 
παραγόντων για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης έως το 2018 προκειμένου να εξετάσει τις τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης εισαγωγής παραγόντων έμμεσης αλλαγής της χρήσης 
γης.

Τροπολογία 223
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, 
με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων 
παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό 
να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα 
αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
κατάλληλη ανάλυση με στόχο την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των όρων 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στους 
τομείς εκμετάλλευσης της βιομάζας.

Or. fr
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Τροπολογία 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων από τον τομέα της 
δασοκομίας και της γεωργίας καθώς και 
από τους κλάδους που βασίζονται στη 
δασοκομία. Κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 225
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και την εκπόνηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων στους κλάδους της 
ξυλείας και της γεωργίας. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και την εκπόνηση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. fr


