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Τροπολογία 226
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ Τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ,
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2009/30/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 227
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές να εξασφαλίζουν τη 
διάθεση στην αγορά βενζίνης με μεγίστη 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% και 
μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5% 
έως το τέλος του 2018 και μπορούν να 
απαιτούν τη διάθεση στην αγορά αυτής 
της βενζίνης για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα εάν το κρίνουν απαραίτητο. 
Εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας 
πληροφόρησης στους καταναλωτές 
κατευθείαν στην αντλία ανεφοδιασμού 
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καυσίμου όσον αφορά την
περιεκτικότητα της βενζίνης σε 
βιοκαύσιμα και, ειδικότερα, την
ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων
μειγμάτων βενζίνης. Από την άποψη 
αυτή, οι συστάσεις της σήμανσης EN228: 
2012 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς 
ανεφοδιασμού καυσίμου σε όλη την ΕΕ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι ο βαθμός προστασίας της βενζίνης παραμένει διαθέσιμος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
για τα οχήματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βενζίνη Ε10. Πρέπει επίσης να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν κατάλληλες πληροφορίες κατευθείαν στην αντλία 
ανεφοδιασμού.

Τροπολογία 228
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, το 
τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Όταν το ποσοστό των μεθυλεστέρων
λιπαρών οξέων (FAME) στο μείγμα του 
ντίζελ υπερβαίνει το 7% του όγκου, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή 
της δέουσας πληροφόρησης όσον αφορά 
την περιεκτικότητα σε FAME στους 
καταναλωτές κατευθείαν στην αντλία 
ανεφοδιασμού καυσίμου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 21 από την οδηγία 2009/28/ΕΚ, φαίνεται 
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αναγκαίο να συμπεριληφθεί στην οδηγία 98/70/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2009/30/ΕΚ, η υποχρέωση σήμανσης, πάνω στην αντλία ανεφοδιασμού καυσίμου, του ντίζελ με 
περιεκτικότητα σε FAME που υπερβαίνει το 7%.

Τροπολογία 229
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές να μειώσουν όσο το 
δυνατόν πιο σταδιακά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 
ανά μονάδα ενέργειας από το 
παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά 
13% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε 
σύγκριση με το βασικό πρότυπο 
καυσίμου που εμφαίνεται στην
παράγραφο 5 στοιχείο β). Η μείωση 
αυτή συνίσταται σε:
α) 9% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές όσον αφορά αυτή τη 
μείωση να συμμορφωθούν προς τους 
ακόλουθους ενδιάμεσους στόχους: 2%
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 4% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017, και 6% έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020·
β) επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2%
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με την
επιφύλαξη του άρθρου 9, παράγραφος 1 
στοιχείο η), που θα επιτευχθεί μέσω μιας 
ή αμφοτέρων των κάτωθι μεθόδων:
i) παροχή ενέργειας για μεταφορές προς 
χρήση σε οιοδήποτε τύπο οδικού 
οχήματος ή μη οδικού κινητού 
μηχανήματος (περιλαμβανομένων των
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πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες 
και σκάφη αναψυχής·
ii) χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας 
(περιλαμβανομένης της τεχνολογίας 
δέσμευσης και αποθήκευσης του 
άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά 
μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 
καυσίμου ή της παρεχόμενη ενέργεια·
γ) επιπρόσθετο στόχο 2% έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ), που 
θα επιτευχθεί μέσω των πιστωτικών
μορίων τα οποία αγοράζονται διά του 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των
όρων που τίθενται στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, για 
μειώσεις στον τομέα της προμήθειας 
καυσίμων. Η παρούσα παράγραφος δεν
θίγει τις μεθοδολογίες που ορίζει η 
παράγραφος 5.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, κατά τον
καθορισμό της συμμόρφωσης με τα 
εδάφια α) και β), ότι η μέγιστη 
συνεισφορά των προμηθευτών
βιοκαυσίμων που συμβάλλουν στην
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V, δεν
υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας που 
αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσοστό που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι προμηθευτές καυσίμων να επιτύχουν ευκολότερα τον στόχο της μείωσης 
εκπομπών κατά 6%, με παράλληλη τήρηση της εισαγωγής ετήσιων εκπομπών από την
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τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται σε αλλαγή της χρήσης γης, η προθεσμία 
για την επίτευξη του στόχου πρέπει να μετατεθεί από το 2020 στο 2022 και να προσδιοριστεί 
μια σαφής πορεία για αυτήν. Αυτό εξασφαλίζει οκταετή (η μέση περίοδος αποπληρωμής των εν
λόγω εγκαταστάσεων) προστασία των επενδύσεων που έγιναν ακόμα και την παραμονή 
έκδοσης της εν λόγω οδηγίας.

Τροπολογία 230
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές να μειώσουν όσο το 
δυνατόν πιο σταδιακά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 
ανά μονάδα ενέργειας από το 
παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά 
13% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε 
σύγκριση με το βασικό πρότυπο 
καυσίμου που εμφαίνεται στην
παράγραφο 5 στοιχείο β). Η μείωση 
αυτή συνίσταται σε:
α) 9% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές όσον αφορά αυτή τη 
μείωση να συμμορφωθούν προς τους 
ακόλουθους ενδιάμεσους στόχους: 2%
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, […] 4%
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 6% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020·
β) επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2%
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την
επιφύλαξη του άρθρου 9, παράγραφος 1 
στοιχείο η), που θα επιτευχθεί μέσω μιας 
ή αμφοτέρων των κάτωθι μεθόδων:
i) παροχή ενέργειας για μεταφορές προς 
χρήση σε οιοδήποτε τύπο οδικού 
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οχήματος ή μη οδικού κινητού 
μηχανήματος (περιλαμβανομένων των
πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες 
και σκάφη αναψυχής·
ii) χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας 
(περιλαμβανομένης της τεχνολογίας 
δέσμευσης και αποθήκευσης του 
άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά 
μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 
καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας·
γ) επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την
επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 
στοιχείο θ), που θα επιτευχθεί μέσω των
πιστωτικών μορίων τα οποία 
αγοράζονται διά του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου 
του Κιότο, δυνάμει των όρων που 
τίθενται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της 
Κοινότητας, για μειώσεις στον τομέα 
της προμήθειας καυσίμων.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, κατά τον
καθορισμό της συμμόρφωσης με τα 
εδάφια α) και β), ότι η μέγιστη 
συνεισφορά των προμηθευτών
βιοκαυσίμων που συμβάλλουν στην
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V, δεν
υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας που 
αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσοστό που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.»

Or. en

Τροπολογία 231
Chris Davies
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό
μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές, μέσω της παροχής 
καυσίμων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,
να μειώσουν όσο το δυνατόν πιο 
σταδιακά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα 
ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή 
ενέργεια κατά 10% έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με το 
βασικό πρότυπο καυσίμου που 
εμφαίνεται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
β). Η μείωση αυτή συνίσταται σε:»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ζήτηση και η προώθηση καυσίμων με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα.

Τροπολογία 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) 6% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τους 
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προμηθευτές όσον αφορά αυτή τη 
μείωση να συμμορφωθούν προς τον
ακόλουθο ενδιάμεσο στόχο: 4% έως το 
2018·»

Or. en

Τροπολογία 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) στο στοιχείο β της παραγράφου 2, 
το σημείο ii) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«ii) χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας 
(περιλαμβανομένης της τεχνολογίας 
δέσμευσης και αποθήκευσης του 
άνθρακα ή δέσμευσης του άνθρακα και 
χρησιμοποίησής του στις μεταφορές) 
ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα 
ενέργειας εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 
καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πεδίο εφαρμογής για την αξιοποίηση αναπόφευκτων απόβλητων
βιομηχανικών αερίων (όπως μονοξείδιο του άνθρακα από την παραγωγή χάλυβα) για την
παραγωγή αιθανόλης ή άλλων υγρών καυσίμων για τις μεταφορές, μέσω μικροβιακής 
διαδικασίας ζύμωσης.

Τροπολογία 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
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Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 235
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, για 
τους στόχους των στοιχείων α) και β) της 
παραγράφου 2, ότι το μέγιστο μερίδιο 
ενέργειας από βιοκαύσιμα στην έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης, δηλαδή εκείνα 
που παρατίθενται στο παράρτημα V, 
ανέρχεται το πολύ στο 3% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020 στο εν λόγω κράτος μέλος.»

Or. en
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Τροπολογία 236
Anne Delvaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο μερίδιο βιοκαυσίμων από
προμηθευτές για τους σκοπούς των
στοιχείων α) και β) δεν υπερβαίνει το 
μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ έως την 31η Δεκεμβρίου 
2017.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο πρέπει να επεκταθεί στην αποθείωση καυσαερίων (FQD) έως ότου τεθούν σε 
ισχύ παράγοντες για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, ώστε να διασφαλιστεί η υπαγωγή της εν
λόγω διαδικασίας σε ανώτατο όριο, με στόχο τη συμμόρφωση με τον στόχο της απαλλαγής κατά 
το 6% από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα 
ώστε να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατά την πλήρωση 
των υποχρεώσεών τους για αποθείωση καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε 
ενδιάμεσων στόχων.

Τροπολογία 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
«2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 
ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο
καύσιμο και την ενέργεια με γραμμικό
τρόπο από το 2020, προκειμένου να 
επιτευχθεί μείωση της τάξης του 10% 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση 
με το βασικό πρότυπο καυσίμου που 
εμφαίνεται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
β).»

Or. en

Τροπολογία 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
παράγονται από πρώτες ύλες που 
προέρχονται από γεωργικά ή δασικά 
κατάλοιπα εκτός και αν έχει αποδειχθεί 
ότι η άντληση των εν λόγω πρώτων υλών
δεν επιφέρει υποβάθμιση των λειτουργιών
της γεωργίας και του οικοσυστήματος. Η 
ποσότητα των γεωργικών καταλοίπων
που πρέπει να παραμείνει στο έδαφος για 
γεωργικούς και οικολογικούς λόγους 
καθορίζεται με βάση τα περιφερειακά 
χαρακτηριστικά και, ενδεχομένως, τα 
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βιογεωγραφικά και υποπεριφερειακά 
χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων το οργανικό περιεχόμενο 
του εδάφους, τη γονιμότητα του εδάφους, 
τη μικροβιολογία του εδάφους, την
ικανότητα κατακράτησης υδάτων και 
παγίδευσης του άνθρακα, αλλά δεν
περιορίζονται μόνο σε αυτά. Οι πρώτες 
ύλες που προέρχονται από γεωργικά 
κατάλοιπα τα οποία παράγονται κατά τη 
διάρκεια της –εκτός αγρού– μετατροπής 
των φυτών σε τρόφιμα ή σε άλλα 
προϊόντα εξαιρούνται από την παρούσα 
παράγραφο. Τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 δεν παράγονται από πρώτες 
ύλες που προέρχονται από κατάλοιπα 
δασικής διαχείρισης εκτός και αν έχει 
αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο δεν επιφέρει 
υποβάθμιση των λειτουργιών του 
οικοσυστήματος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γεωργικά κατάλοιπα είναι πηγή θρεπτικών συστατικών για τα γεωργικά φυτά και αποτελούν
ασπίδα προστασίας ενάντια στη διάβρωση του εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας. 
Οι εν λόγω οικολογικές λειτουργίες μπορεί να υπονομευθούν από την απομάκρυνση υπερβολικά 
μεγάλης ποσότητας γεωργικών καταλοίπων τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της 
συγκομιδής. Τα δασικά κατάλοιπα είναι πηγή θρεπτικών συστατικών και αποτελούν ασπίδα 
προστασίας ενάντια στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι εν λόγω οικολογικές λειτουργίες 
μπορεί να υπονομευθούν από την απομάκρυνση υπερβολικά μεγάλης ποσότητας καταλοίπων, η 
οποία ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε περιοχής.

Τροπολογία 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.»

Or. en

Τροπολογία 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
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καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.»

Or. es

Τροπολογία 241
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.»

Or. en

Τροπολογία 242
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6



AM\937596EL.doc 17/105 PE513.033v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η υπόθεση της αλλαγής της χρήσης γης δεν μπορεί να επαληθευτεί επιστημονικά, 
δεν υπάρχει δέουσα νομοθετική βάση για την υποχρέωση υποβολής έκθεσης. Επομένως, η 
υποχρέωση αυτή πρέπει να διαγραφεί. Στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε παγκόσμιο 
επίπεδο από το 1989 ως το 2009 για την παραγωγή οπωροκηπευτικών, με συνολική επιφάνεια 
1,52 και 1,53 δισ. εκτάρια (+0,96%), δεν υπήρξε σχεδόν καμία αλλαγή. Παράλληλα με την
αύξηση της παραγωγής οπωροκηπευτικών που σημειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 52%, 
ανερχόμενη από 5,1 δισ. σε 7,7 δισ. τόνους, αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και η παραγωγή 
βιοκαυσίμων από 12 σε 72 εκατομμύρια τόνους.

Τροπολογία 243
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 

6. Από το 2015, οι προμηθευτές καυσίμων
υποβάλλουν ετησίως έκθεση, στην αρχή 
που έχει οριστεί από το κράτος μέλος, 
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κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που καθορίζονται 
στο παράρτημα V. Τα κράτη μέλη 
αναφέρουν τα δεδομένα αυτά στην
Επιτροπή.

σχετικά με τις οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων, τον όγκο βιοκαυσίμων, τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων
ανά μονάδα ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Τα κράτη μέλη αναφέρουν
τα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το 2015 και μετά πρέπει να απαιτείται η υποβολή έκθεσης σχετικά με την έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης (ILUC).

Τροπολογία 244
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
δεδομένα αυτά στην Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η υποχρέωση υποβολής έκθεσης για τις έμμεσες αλλαγές της χρήσης γης με 
βάση αμφιλεγόμενα επιστημονικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό διαγράφεται η απαίτηση για 
υποβολή εκθέσεων. Η υποβολή εκθέσεων με βάση τις τιμές ILUC που προτείνει η Επιτροπή θα 
υποδήλωνε την ύπαρξη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από βιοκαύσιμα που 
δεν έχουν εξεταστεί επιστημονικά. Η υπόθεση έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης δεν έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά επαληθεύσιμη. Κατά συνέπεια δεν παρέχει κατάλληλη βάση για 
νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 245
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο, η 
εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τα ακόλουθα:»

Or. fr

Τροπολογία 246
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6α:
«6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο από κοινού μερίδιο των
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βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά για λόγους συμμόρφωσης με τους 
στόχους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεν υπερβαίνει την
ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στο 
μέγιστο μερίδιο, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 247
Christa Klaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στο άρθρο 7β παράγραφος 1, το 
δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να θεσπιστούν αξιόπιστα συστήματα αειφορίας, πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι 
και περισσότερο ενιαίοι έλεγχοι, οι οποίοι θα διεξάγονται τόσο για τα συμβατικά όσο και για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα και θα πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη. Οι εξαιρέσεις για 
ορισμένα απόβλητα και υπολείμματα οδηγούν σε μεγάλο βαθμό σε προώθηση των βιοκαυσίμων
από πρώτες ύλες που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 248
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Στο παράρτημα V παρατίθεται ένας 
ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων και 
καταλοίπων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων. Το αργότερο [ένα έτος από
την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η 
παρούσα οδηγία], η Επιτροπή καταρτίζει 
κατάλογο με κώδικες αποβλήτων που 
αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις πρώτες 
ύλες που παρατίθενται στο παράρτημα V, 
μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3. 
Οι εν λόγω κώδικες αντιστοιχούν στον
εναρμονισμένο κατάλογο αποβλήτων που 
παρατίθεται στο παράρτημα της οδηγίας 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.»

Or. en

Τροπολογία 249
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
τουλάχιστον 60% για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που 
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αρχίζουν να λειτουργούν μετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων.
Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στην περίπτωση των
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.
Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε τη χρήση βιοκαυσίμων κάνοντας πιο αυστηρά τα κριτήρια 
βιωσιμότητας νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στην οδηγία 2009/30/ΕΚ, καθώς η εναλλακτική 
λύση στα βιοκαύσιμα είναι τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία δεν έχουν κριτήρια βιωσιμότητας. Η 
χρήση βιοκαυσίμων με μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% 
είναι καλύτερη από την εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 250
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 35%
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εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» 
αν έχει ολοκληρωθεί πραγματική 
παραγωγή βιοκαυσίμων.

(εφόσον όμως οι εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν τα 54,47 
gCO2eq /MJ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα μετέθετε την απαίτηση του 50% για το 2017 ένα χρόνο αργότερα, 
πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και κατά 
συνέπεια θα έθετε σε κίνδυνο τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 στον τομέα της πολιτικής 
για το κλίμα. Η διάταξη αυτή θα υπονόμευε επίσης τη ρυθμιστική ασφάλεια.

Τροπολογία 251
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 252
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
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Οδηγία 98/70/ΕΚ 
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 50%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο όριο του 60% είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποθαρρύνει την έρευνα και τις 
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επενδύσεις στις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων, περιορίζοντας 
εξίσου τις δυνατότητες εκβιομηχάνισης και υπονομεύοντας, κατά συνέπεια, τον στόχο της 
ενθάρρυνσης μιας πιο δυναμικής διείσδυσης των προηγμένων βιοκαυσίμων στην αγορά.

Τροπολογία 254
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στην περίπτωση των
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στην περίπτωση των
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων
και βιορευστών τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 50% 
(εφόσον όμως οι εκπομπές αερίων
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την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν τα 41,9 
gCO2eq/MJ). Από την 1η Ιανουαρίου 
2018, η εν λόγω μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε
τουλάχιστον 60% (εφόσον όμως οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δεν
υπερβαίνουν τα 33,52 gCO2eq /MJ) για 
βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις όπου η παραγωγή αρχίζει 
είτε την 1η Ιανουαρίου 2017 είτε έπειτα 
από αυτήν την ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα μετέθετε την απαίτηση του 50% για το 2017 ένα χρόνο αργότερα, 
πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και, κατά 
συνέπεια, θα έθετε σε κίνδυνο τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 στον τομέα της πολιτικής 
για το κλίμα. Η διάταξη αυτή θα υπονόμευε επίσης τη ρυθμιστική ασφάλεια.

Τροπολογία 256
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στην περίπτωση των
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στην περίπτωση των
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον η οδηγία αυτή θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο στο τέλος του 2013, μισός χρόνος δεν είναι 
αρκετός για να προσαρμοστεί η διαθέσιμη τεχνολογία στις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. 
Επιπλέον, ο κλάδος δεν είναι προετοιμασμένος, δεδομένου ότι η οδηγία 2009/30/ΕΚ, της 23ης 
Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ, προβλέπει ότι η μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι τουλάχιστον της τάξεως του 60% για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα σε εγκαταστάσεις όπου η παραγωγή αρχίζει είτε την 1η Ιανουαρίου 2017 είτε μετά 
την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1.

Η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1 
και λαμβάνει υπόψη τη συνολική μείωση 
των αερίων θερμοκηπίου για τα 
βιοκαύσιμα, ξεκινώντας από την
παραγωγή τους και φτάνοντας μέχρι τον
αντίκτυπο που έχουν στην ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του 
τελικού καυσίμου. Ως εκ τούτου, η 
μεθοδολογία για την επίτευξη μιας 
ρεαλιστικής ανάλυσης του κύκλου ζωής 
της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα 
όσον αφορά μεμονωμένα βιοκαύσιμα
πρέπει να τροποποιηθεί, δεδομένου ότι 
κάθε βιοκαύσιμο (συνολικά ή εν μέρει) 
έχει διαφορετικό αντίκτυπο στο τελικό
καύσιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός της ισορροπίας των αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα πρέπει να καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής του καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που έχει η 
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μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
«2α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες 
παράγονται μέσω αειφόρων πρακτικών
διαχείρισης γης που διατηρούν ή 
αυξάνουν το απόθεμα άνθρακα των
οικοσυστημάτων, διασφαλίζουν τη 
βιοποικιλότητα, προστατεύουν τη 
γονιμότητα και τον οργανικό άνθρακα 
του εδάφους· αποτρέπουν τη διάβρωση 
του εδάφους, προωθούν τη διατήρηση 
των υδατικών πόρων και έχουν ελάχιστες 
επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και στην
ποιότητα ύδατος, και στην ισορροπία 
θρεπτικών ουσιών και μεταλλικών
στοιχείων.»

Or. en

Τροπολογία 259
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον
προσδιορισμό των λειμώνων που πρέπει 
να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
γ).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιδιώκει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν ολόκληρη τη βιομηχανία βιοκαυσίμων και θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τις νόμιμες προσδοκίες των γεωργών και των επενδυτών. Για τον λόγο αυτό, τα 
εν λόγω ζητήματα πρέπει να εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον
προσδιορισμό των λειμώνων που πρέπει 
να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
γ).»

Or. en
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Τροπολογία 261
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εδάφη υψηλών
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από
εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του 2008,
ή μετά την ημερομηνία αυτή, έναν από
τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς, 
ανεξαρτήτως αν το έδαφος εξακολουθεί 
να έχει τον εν λόγω χαρακτηρισμό:
α) υγροβιότοποι, δηλαδή εδάφη
καλυπτόμενα ή κορεσμένα από νερό είτε 
μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του 
έτους·
β) άλλα φυσικά αναπλασθέντα εδάφη·
γ) φυτεμένα δάση·»

Or. en

Τροπολογία 262
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 7α παράγραφος 2 στοιχεία α), 
β) και γ), οι πρώτες ύλες για την
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών
που προσμετρώνται στον στόχο 
πρόσμιξης δεν πρέπει να προέρχονται από
χώρες, των οποίων οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις εμπίπτουν στις παραγράφους 4 
και 5 και υπέστησαν σημαντικές αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του έτους παραγωγής 
των πρώτων υλών.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Άνω του 70% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά προέρχονται από αλλαγές της χρήσης γης σε τροπικά δάση και έλη. Επομένως, 
τα βιοκαύσιμα που παράγονται βάσει αυτής της αλλαγής της χρήσης γης δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να μειωθούν τόσο οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου που προκαλούνται στις εν λόγω χώρες όσο και οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που προκαλούνται λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Τροπολογία 263
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 6 – εδάφια 1 α, 1 β και 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 6 προστίθενται τα 
ακόλουθα εδάφια:
Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 δεν παράγονται από
απόβλητα ή κατάλοιπα εφόσον κάτι 
τέτοιο θα υπονόμευε την εφαρμογή και 
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τους στόχους της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα και 
την κατάργηση συγκεκριμένων οδηγιών.
Ειδικότερα, τα βιοκαύσιμα που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
παράγονται από απόβλητα ή κατάλοιπα 
που υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ ή σε μέτρα που θεσπίζονται 
από κράτη μέλη σχετικά με τα βιολογικά 
απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 της 
εν λόγω οδηγίας.
Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα 
προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας 
αποβλήτων που θεσπίστηκαν από κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου V της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
λαμβάνουν υπόψη τη χρήση αποβλήτων
και καταλοίπων για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων.»

Or. en

Τροπολογία 264
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 7γ, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου μόνον εάν η 
συγκεκριμένη συμφωνία ή το 
συγκεκριμένο σύστημα πληροί 
κατάλληλα πρότυπα αξιοπιστίας, 
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου και 
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προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματα 
τρίτων.
Τρίτοι είναι οι τοπικές και αυτόχθονες 
κοινότητες ή άλλα πρόσωπα που 
επηρεάζονται από τις εργασίες, εφόσον
έχουν δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή τη 
χρήση της γης από την οποία 
προέρχονται οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Η συμφωνία ή το σύστημα δεν θεωρείται 
ότι πληρούν τα πρότυπα που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο, εκτός εάν απαιτούν τα 
εξής:
α) Προστασία των δικαιωμάτων τρίτων
) Προτού η συμφωνία ή το σύστημα 
δώσει έγκριση σε εργασίες, εξετάζονται 
τα δικαιώματα τρίτων. Η εξέταση 
τεκμηριώνεται.
ii) Η ελεύθερη, ενημερωμένη και εκ των
προτέρων συναίνεση των εν λόγω τρίτων
εξασφαλίζεται πριν από την έναρξη των
εργασιών.
iii) Γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των
τρίτων.
iv) Οι τρίτοι των οποίων τα δικαιώματα 
επηρεάζονται αρνητικά από τις εργασίες 
αποζημιώνονται επαρκώς.
β) Ελάχιστα πρότυπα αξιοπιστίας και 
ανεξάρτητου ελέγχου
v) Οι ελεγκτές πιστοποιούνται με βάση 
σχετικά διεθνή πρότυπα.
vi) Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
ελεγκτών και οικονομικών παραγόντων
εντοπίζεται, αντιμετωπίζεται και 
επιλύεται σύμφωνα με σαφείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες.
vii) Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται 
τουλάχιστον μια φορά ετησίως, σύμφωνα 
με σαφείς, τεκμηριωμένες και 
δημοσιευμένες διαδικασίες. Οι έλεγχοι 
είναι τεκμηριωμένοι.
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viii) Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, 
ζητείται η γνώμη τρίτων μερών. Οι 
γνώμες είναι τεκμηριωμένες.
ix) Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
εντοπίζονται και επιλύονται σύμφωνα με 
σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες. 
Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν
προθεσμίες για συμμόρφωση και 
προβλέπουν την εξαίρεση μεμονωμένων
εργασιών ή αποστολών βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών από τη συμφωνία ή το 
σύστημα σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί συμμόρφωση εντός της 
προθεσμίας.
γ) Ελάχιστα πρότυπα διαφάνειας
x) Η συμφωνία ή το σύστημα 
κοινοποιείται σε διαδικτυακό τόπο. Όλα 
τα συστατικά στοιχεία της συμφωνίας ή 
του συστήματος συγκεντρώνονται σε ένα 
ενιαίο έγγραφο.
xi) Ένας κατάλογος οικονομικών
παραγόντων που καλύπτονται από τη 
συμφωνία ή το σύστημα δημοσιοποιείται 
στον ίδιο δικτυακό τόπο, συνοδευόμενος 
από αντίγραφα των σχετικών
πιστοποιητικών.
xii) Οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή με βάση την παράγραφο 4 
δημοσιοποιούνται στον ίδιο διαδικτυακό
τόπο.
Μετάφραση όλων των εγγράφων που 
αναφέρονται στα σημεία x έως xii 
διατίθεται, κυρίως στους τρίτους, στην
επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των χωρών
από τις οποίες προέρχονται οι πρώτες 
ύλες.
Στις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στα σημεία i) έως iii) και viii), οι τρίτοι 
δύνανται να επικουρούνται από τους 
εκπροσώπους τους.
Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 
i), vii) και viii) διατηρούνται για 
τουλάχιστον πέντε έτη και είναι 
προσβάσιμα στην Επιτροπή κατόπιν
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αιτήματος.
Η συμφωνία ή το σύστημα περιλαμβάνει 
διατάξεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να ασκεί τις εξουσίες που αναφέρονται 
στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7γ 
παράγραφος 6δ.
Στην περίπτωση των συστημάτων
μέτρησης της μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, τα συστήματα αυτά 
πρέπει επίσης να πληρούν τις 
μεθοδολογικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος V. Στην περίπτωση των
ζωνών με υψηλή αξία από άποψη 
βιοποικιλότητας, που αναφέρονται στο 
άρθρο 7β παράγραφος 3 στοιχείο β) 
σημείο ii), οι κατάλογοι των ζωνών
αυτών πρέπει να πληρούν κατάλληλα 
πρότυπα αντικειμενικότητας και 
συνέπειας προς διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και να προβλέπουν τις δέουσες 
διαδικασίες προσφυγής.»

Or. en

Τροπολογία 265
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 7γ, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
6α, οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
δυνάμει της παραγράφου 4 εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
11 παράγραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη 
τις παρατηρήσεις που έγιναν από το 
κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 6α.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6δ, η



PE513.033v01-00 36/105 AM\937596EL.doc

EL

διάρκεια ισχύος των αποφάσεων αυτών
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.
Όταν η Επιτροπή προβλέπει την έγκριση 
μιας απόφασης στο πλαίσιο της 
παραγράφου 4, δημοσιεύει τη συμφωνία ή 
το σύστημα στην πλατφόρμα διαφάνειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 24 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Όλα τα συστατικά 
στοιχεία της συμφωνίας ή του 
συστήματος συγκεντρώνονται σε ένα 
ενιαίο έγγραφο. Η Επιτροπή καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σε σχέση με τη 
συμφωνία ή το σύστημα. Η περίοδος 
υποβολής των παρατηρήσεων δεν διαρκεί 
λιγότερο από δύο μήνες μετά την
ημερομηνία δημοσίευσης της 
ανακοίνωσης.
Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για τη 
συμφωνία ή το σύστημα στην πλατφόρμα 
διαφάνειας. Η Επιτροπή μπορεί να 
βασιστεί στην εμπειρογνωμοσύνη τρίτων
κατά την κατάρτιση της έκθεσης. 
Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων
σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο 
εμπλέκεται στην κατάρτιση της έκθεσης 
εντοπίζεται και επιλύεται.
Κατόπιν έκδοσης απόφασης στο πλαίσιο 
της παραγράφου 4, η συμφωνία ή 
σύστημα δημοσιεύεται στην πλατφόρμα 
διαφάνειας. Όλα τα συστατικά στοιχεία 
της συμφωνίας ή του συστήματος 
συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο.
Οι αποφάσεις στο πλαίσιο της 
παραγράφου 4 υποδεικνύουν ότι κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να 
υποβάλει τεκμηριωμένους 
προβληματισμούς στην Επιτροπή σε 
σχέση με την εκτέλεση της συμφωνίας ή 
του συστήματος. Η Επιτροπή απαντά, 
εντός δύο μηνών, υποδεικνύοντας εάν
σκοπεύει να λάβει περαιτέρω μέτρα.
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες 
πληροφορίες εγείρουν αμφιβολίες σχετικά 
με το αν εξακολουθεί να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5 μια 
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εγκεκριμένη συμφωνία ή ένα εγκεκριμένο 
σύστημα σε σχέση με τα οποία εγκρίθηκε 
απόφαση στο πλαίσιο της παραγράφου 4, 
η Επιτροπή αξιολογεί την πρακτική 
εκτέλεση της συμφωνίας ή του
συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, 
ανατίθεται στην Επιτροπή να έχει 
πρόσβαση σε κάθε σχετικό έγγραφο που 
παράγεται ή διατηρείται για τους 
σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας ή 
του συστήματος.
Εφόσον νομιμοποιείται από
προκαταρκτικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν σοβαρές αδυναμίες κατά 
την εκτέλεση της συμφωνίας ή του 
συστήματος, η Επιτροπή αναστέλλει 
αμέσως την απόφαση στο πλαίσιο της 
παραγράφου 4 μέσω μιας εκτελεστικής 
πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3. 
Η αναστολή ανακαλείται με τον ίδιο 
τρόπο όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με 
βάση την εκτίμησή της, ότι το ζήτημα 
διευθετήθηκε.»

Or. en

Τροπολογία 266
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Στο άρθρο 7γ προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 9α:
«9α. Το αργότερο [ένα έτος μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία επανεξετάζει την
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εκτέλεση των συμφωνιών ή των
εθελοντικών συστημάτων για τα οποία 
εγκρίθηκε απόφαση στο πλαίσιο της 
παραγράφου 4 και καθορίζει βέλτιστες 
πρακτικές. Η έκθεση βασίζεται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες οι 
οποίες προήλθαν, μεταξύ άλλων, από τη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
και βασίζεται στην πρακτική εμπειρία 
που αποκτήθηκε από την εκτέλεση των
συμφωνιών ή των συστημάτων. Η έκθεση 
λαμβάνει υπόψη σχετικά και διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα και 
κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό
Πιστοποίησης και τον Οργανισμό για τη 
Διεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική 
Σήμανση (ISEAL). Σε σχέση με κάθε 
συμφωνία και σύστημα, στην έκθεση 
αναλύονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- η ανεξαρτησία, η μέθοδος και η 
συχνότητα των ελέγχων·
- η διαθεσιμότητα και η εμπειρία κατά 
την εφαρμογή των μεθόδων εντοπισμού 
και αντιμετώπισης περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης·
- η διαφάνεια, σε σχέση κυρίως με την
προσβασιμότητα του συστήματος, τη 
διαθεσιμότητα των μεταφράσεων στις 
επίσημες γλώσσες των χωρών και 
περιφερειών από τις οποίες προέρχονται 
οι πρώτες ύλες, η προσβασιμότητα ενός 
καταλόγου με τους πιστοποιημένους 
φορείς και τα σχετικά πιστοποιητικά, η 
προσβασιμότητα των εκθέσεων του 
ελεγκτή·
- η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, σε 
ό,τι αφορά ειδικότερα τη διαβούλευση με 
τις αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της 
επανεξέτασης του συστήματος καθώς και 
κατά τη διάρκεια των ελέγχων·
- η γενικότερη ανθεκτικότητα του 
συστήματος, υπό το πρίσμα κυρίως 
κανόνων σχετικά με τη διαπίστευση, τα 
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προσόντα και την ανεξαρτησία των
ελεγκτών και των οικείων φορέων του 
συστήματος·
- η εμπορική ανανέωση του συστήματος.
Η Επιτροπή, εάν κριθεί σκόπιμο υπό το 
πρίσμα της έκθεσης, υποβάλλει πρόταση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με εθελοντικά συστήματα, με σκοπό την
προώθηση της βέλτιστης πρακτικής.»

Or. en

Τροπολογία 267
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 98/70/EΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 7γ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9α. Ανατίθεται στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10α, με στόχο την
πρόληψη της δόλιας κατηγοριοποίησης 
πρώτων υλών ως αποβλήτων όταν δεν
συμμορφώνονται προς το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή ένα συγκρίσιμο 
πρόγραμμα διαχείρισης και πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και, εν αναμονή 
της εν λόγω έγκρισης, οι πρώτες ύλες δεν
θεωρούνται απόβλητα για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας.»

Or. en
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Τροπολογία 268
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 269
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 270
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το στοιχείο α) της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος ΙV προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την
οδό παραγωγής και εάν η τιμή edl για τα 
βιοκαύσιμα αυτά, η οποία υπολογίζεται 
σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ 
του παραρτήματος ΙV είναι ίση ή 
μικρότερη από το μηδέν, 
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χρησιμοποιώντας αυτή την
προκαθορισμένη τιμή, με την προσθήκη 
των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης όπως καθορίζονται στο 
σημείο 19α του τμήματος Γ του 
παραρτήματος ΙV·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη, από το 2018 και μετά, των εκπομπών ILUC στον υπολογισμό των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το στοιχείο α) της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος ΙV προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την
οδό παραγωγής και εάν η τιμή edl για τα 
βιοκαύσιμα αυτά, η οποία υπολογίζεται 
σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ 
του παραρτήματος ΙV είναι ίση ή 
μικρότερη από το μηδέν, 
χρησιμοποιώντας αυτή την
προκαθορισμένη τιμή·»

Or. en

Τροπολογία 272
Anne Delvaux, Romana Jordan
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) περιλαμβάνουν
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, σύμφωνα με το παράρτημα 
V, όταν παρατηρείται υπέρβαση του 
μέγιστου μεριδίου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στη συμπερίληψη των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στον
υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα άνω του ανώτατου ορίου.

Τροπολογία 273
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με 
εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με την συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3, 
ότι οι εκθέσεις κατά την παράγραφο 3 
περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του 
άρθρου 7β παράγραφος 2, ακριβή 
δεδομένα για τις μετρήσεις των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
σχετίζονται με την καλλιέργεια των

διαγράφεται



AM\937596EL.doc 45/105 PE513.033v01-00

EL

πρώτων υλών για βιοκαύσιμα οι οποίες 
είναι τυπικές της παραγωγής στις εν λόγω 
περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 274
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τη διόρθωση 
των εκτιμώμενων τυπικών και 
προκαθορισμένων τιμών που 
παρατίθενται στα μέρη Β και Ε του 
παραρτήματος IV.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τη διόρθωση 
των εκτιμώμενων τυπικών και 
προκαθορισμένων τιμών που 
παρατίθενται στα μέρη Β και Ε του 
παραρτήματος IV.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 276
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
στην οποία συγκαταλέγονται η 
αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά 
ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· ο 
καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο 
επίπεδο διαχωρισμού, ανάλογα με την
περίπτωση· η συμπερίληψη πρόσθετων
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· η 
επανεξέταση των κατηγοριών
βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 19 και στο άρθρο 7α παράγραφος 6.

Τροπολογία 277
Pilar Ayuso
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
στην οποία συγκαταλέγονται η 
αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά 
ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· ο 
καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο 
επίπεδο διαχωρισμού, ανάλογα με την
περίπτωση· η συμπερίληψη πρόσθετων
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· η 
επανεξέταση των κατηγοριών
βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης·
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 278
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 

διαγράφεται
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τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
στην οποία συγκαταλέγονται η 
αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά 
ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· ο 
καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο 
επίπεδο διαχωρισμού, ανάλογα με την
περίπτωση· η συμπερίληψη πρόσθετων
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· η 
επανεξέταση των κατηγοριών
βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

Or. fr

Τροπολογία 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
στην οποία συγκαταλέγονται η 
αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά 
ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· ο 
καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο 
επίπεδο διαχωρισμού, ανάλογα με την
περίπτωση· η συμπερίληψη πρόσθετων
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 

διαγράφεται
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για την παραγωγή βιοκαυσίμων· η 
επανεξέταση των κατηγοριών
βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

Or. en

Τροπολογία 280
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην
οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση 
των προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών
τιμών για τις εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης· ο καθορισμός 
νέων τιμών σε αναλυτικότερο επίπεδο 
διαχωρισμού, ανάλογα με την περίπτωση· 
η συμπερίληψη πρόσθετων τιμών
εκπομπών για νέες πρώτες ύλες που 
ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων· η 
επανεξέταση των κατηγοριών
βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης·
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, τη 
θέσπιση τιμών για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης για κάθε 
νόμιμο έτος σύμφωνα με το παράρτημα 
V· ο καθορισμός νέων τιμών σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού (π.χ. 
σε επίπεδο πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη 
πρόσθετων τιμών εκπομπών για νέα 
πρώτη ύλη που ενδεχομένως διατίθεται
στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· και η ανάπτυξη παραγόντων
για πρώτες ύλες από μη εδώδιμα 
κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ετήσιος καθορισμός των τιμών των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Τροπολογία 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην
οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των
προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· ο καθορισμός νέων τιμών
σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση· η 
συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών
για νέες πρώτες ύλες που ενδεχομένως 
διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· η επανεξέταση των
κατηγοριών βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην
οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των
προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· ο καθορισμός νέων τιμών
σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση· η 
συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών
για νέες πρώτες ύλες που ενδεχομένως 
διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· η επανεξέταση των
κατηγοριών βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά, υπό την
προϋπόθεση ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις προωθούν την έρευνα και την
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την
ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας
εφοδιασμού καυσίμων τύπου βενζίνης και 
ντίζελ, τα οποία χρησιμοποιούνται από το 
μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού 
στόλου οχημάτων. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για να μην δημιουργηθεί κλίμα αβεβαιότητας που θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις, στόχος των
προτεινόμενων μέτρων θα είναι η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στα κράτη μέλη 
και η ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων.

Τροπολογία 282
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην
οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των
προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· ο καθορισμός νέων τιμών
σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση· η 
συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών
για νέες πρώτες ύλες που ενδεχομένως 
διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· η επανεξέταση των
κατηγοριών βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην
οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των
προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· ο καθορισμός νέων τιμών
σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση· η 
συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών
για νέες πρώτες ύλες που ενδεχομένως 
διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· η επανεξέταση των
κατηγοριών βιοκαυσίμων τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά. Κατά το μέτρο 
του δυνατού, οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα ευνοούν
την ανάπτυξη καινοτόμων και 
αποτελεσματικών τεχνολογιών που 
ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 283
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Προκειμένου να προστατευθούν οι 
επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει όσον
αφορά εγκαταστάσεις που βρίσκονταν σε 
λειτουργία κατά ή πριν την 1η Ιουλίου 
2014, οι εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης που αναφέρονται στο 
παράρτημα V της παρούσας οδηγίας δεν
λαμβάνονται υπόψη σε υπολογισμούς που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
παραγράφου 1 όσον αφορά το μερίδιο της 
συνολικής κατανάλωσης βιοκαυσίμων
που παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά καθώς και από άλλα είδη χερσαίων
ενεργειακών καλλιεργειών έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017.

Or. en

Τροπολογία 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

Or. en

Τροπολογία 285
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 286
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
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Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7δ περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 287
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες.
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Γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 19 και στο άρθρο 7 α παράγραφος 6.

Τροπολογία 288
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 
8a:
«8α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά 
τον καθορισμό λεπτομερών ορισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών
προδιαγραφών, που απαιτούνται για τις 
κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
IV μέρος Γ σημείο 9.»

Or. es

Τροπολογία 289
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 
8β:
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«8β. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
νομοθετική πρόταση με σκοπό την
ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για τον
μετριασμό 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, μέσω 
προσαύξησης παρόμοιας με εκείνη που 
προβλέπεται για τη βιομάζα που 
προέρχεται από εδάφη υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 8.»

Or. es

Τροπολογία 290
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το άρθρο 8α παράγραφος 3 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
αναθεώρηση του ορίου για την
περιεκτικότητα του καυσίμου σε MMT 
που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2. Η 
εν λόγω αναθεώρηση πραγματοποιείται 
με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
που διενεργείται με εφαρμογή της 
μεθοδολογίας δοκιμών της παραγράφου 
1. Το όριο επιτρέπεται να μηδενιστεί εάν
αυτό αιτιολογείται με την αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεν μπορεί να αυξηθεί εκτός 
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εάν αιτιολογείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου.»

Or. fr

Τροπολογία 291
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
«2α. Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
την απόδοση των βιοκαυσίμων κάτω από
όλες τις εποχιακές συνθήκες που 
επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
ποιότητα των βιοκαυσίμων που 
χρησιμοποιείται σε οχήματα δεν οδηγεί 
σε επιδείνωση των εκπομπών ρύπων, του 
διοξειδίου του άνθρακα ή της συνολικής 
απόδοσης των οχημάτων.
Εάν καταστεί αναγκαίο, ανατίθεται στην
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α 
σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική 
και επιστημονική πρόοδο του 
παραρτήματος Ι ή ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας, ώστε να εισάγει συγκεκριμένες 
παραμέτρους, όρια δοκιμών και μεθόδους 
δοκιμών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επανεξετάζονται τα πρότυπα για τα συμβατικά βιοκαύσιμα ώστε να 
διασφαλίζονται προϊόντα υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές. Εάν καταστεί αναγκαίο, 
πρέπει να θεσπιστούν στην οδηγία 98/70/ΕΚ οι σημαντικές παράμετροι για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 292
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
«2α. Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
την απόδοση των βιοκαυσίμων κάτω από
όλες τις εποχιακές συνθήκες που 
επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
ποιότητα των βιοκαυσίμων που 
χρησιμοποιείται σε οχήματα δεν οδηγεί 
σε επιδείνωση των εκπομπών ρύπων, του 
διοξειδίου του άνθρακα ή της συνολικής 
απόδοσης των οχημάτων. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α σχετικά με την προσαρμογή 
του παραρτήματος Ι ή ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο, ώστε να εισάγει, εάν καταστεί 
αναγκαίο, συγκεκριμένες παραμέτρους, 
όρια δοκιμών και μεθόδους δοκιμών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επανεξετάζονται τα πρότυπα για τα βιοκαύσιμα, ώστε να διασφαλίζονται προϊόντα 
υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές. Εάν καταστεί αναγκαίο, πρέπει να θεσπιστούν στην
οδηγία 98/70/ΕΚ οι παράμετροι για τη διασφάλιση της ποιότητας των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 293
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο των επιτρεπόμενων
αναλυτικών μεθόδων που αναφέρονται 
στα παραρτήματα I, II και III.»

Or. fr

Τροπολογία 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την
προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο των επιτρεπόμενων
αναλυτικών μεθόδων που αναφέρονται στα 
παραρτήματα I, II και III.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 10α όσον αφορά την προσαρμογή 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο των
επιτρεπόμενων αναλυτικών μεθόδων που 
αναφέρονται στα παραρτήματα I, II και III.

Or. en

Τροπολογία 295
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
10α:

διαγράφεται

«Άρθρο 10a
Άσκηση των ανατιθέμενων
αρμοδιοτήτων
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται
σε αυτή και παράγει αποτελέσματα από
την επομένη της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την
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κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7α 
παράγραφος 5, του άρθρου 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, του 
άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 6, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 7, του άρθρου 8α 
παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο 
εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο προβάλλουν ένσταση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν
ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Or. fr

Τροπολογία 296
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 7, στο άρθρο 8α παράγραφος 
3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών [από την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας. ισχύος της παρούσας τροποποιητικής 
πράξης]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν
ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν
από τη λήξη της πενταετίας. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη συνήθη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 8α 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 ισχύει επ’ αόριστον από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 298
Pilar Ayuso
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 7, στο άρθρο 7δ παράγραφος
8α, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 299
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 1α, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 7, στο άρθρο 
8α παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 ισχύει επ’ αόριστον από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 300
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την
επομένη της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 7, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. es

Τροπολογία 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 8α 
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παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 302
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 7, στο άρθρο 8α παράγραφος 
3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Or. en

Τροπολογία 303
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 1α, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 7, στο άρθρο 
8α παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πασά στιγμή από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 304
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του 
άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
του άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 
7δ παράγραφος 6, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 7, του άρθρου 8α παράγραφος 
3 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του 
άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
του άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 
7δ παράγραφος 7, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 8, του άρθρου 8α 
παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλλουν ένσταση εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του 
άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
του άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 
7δ παράγραφος 6, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 7, του άρθρου 8α 
παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του 
άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
του άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 
8α παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλλουν ένσταση εντός 
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ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλλουν ένσταση εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 306
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του 
άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
του άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 
7δ παράγραφος 6, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 7, του άρθρου 8α παράγραφος 
3 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του 
άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
του άρθρου 7δ παράγραφος 1α, του 
άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 6, του άρθρου 7δ παράγραφος 
7, του άρθρου 8α παράγραφος 3 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού



AM\937596EL.doc 69/105 PE513.033v01-00

EL

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο κείμενο:
«Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό
πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. Θέτει 
υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το 
συνολικό μερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας [...]. 
Καθορίζει κανόνες για τη στατιστική 
μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών, για 
κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και με 
τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, 
τις διοικητικές διαδικασίες, την 
πληροφόρηση και την κατάρτιση και 
την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας 
του περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά».

Or. it

Τροπολογία 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - σημείο - 1 (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 2, το στοιχείο ε) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ε) «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από
τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των
φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη 
δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των
βιομηχανικών αποβλήτων και των
οικιακών απορριμμάτων, εξαιρουμένης 
όμως της δασοκομίας και άλλων
κλασμάτων ξύλου που είναι 
βιομηχανικώς και οικονομικώς 
επαναχρησιμοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα 
για περαιτέρω βιομηχανική χρήση·»

Or. en

Τροπολογία 309
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 2, το στοιχείο ια) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ια) «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, 
καθεστώς ή μηχανισμός που 
δρομολογείται από κράτος μέλος ή 
ομάδα κρατών μελών και προάγει τη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μειώνοντας το κόστος της εν λόγω 
ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής 
της ή αυξάνοντας, με την επιβολή
υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων
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ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, 
τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω 
ενέργειας· περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι 
φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι 
επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα 
στήριξης της υποχρέωσης χρήσης 
ανανεώσιμης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, 
και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των
τιμών συμπεριλαμβανομένων των
εγγυημένων τιμών αγοράς και της 
καταβολής πριμοδοτήσεων· τα 
καθεστώτα στήριξης δεν πρέπει να 
δημιουργούν στρεβλώσεις στις αγορές 
πρώτων υλών άλλων βιομηχανικών
τομέων που χρησιμοποιούν παραδοσιακά 
την ίδια πρώτη ύλη·»

Or. fr

Τροπολογία 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 2, το στοιχείο ια) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ια) «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, 
καθεστώς ή μηχανισμός που 
δρομολογείται από κράτος μέλος ή 
ομάδα κρατών μελών και προάγει τη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μειώνοντας το κόστος της εν λόγω 
ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής 
της ή αυξάνοντας, με την επιβολή 
υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων
ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, 
τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω 
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ενέργειας. περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι 
φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι 
επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα 
στήριξης της υποχρέωσης χρήσης 
ανανεώσιμης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, 
και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των
τιμών συμπεριλαμβανομένων των
εγγυημένων τιμών αγοράς και της 
καταβολής πριμοδοτήσεων· τα 
καθεστώτα στήριξης δεν προκαλούν
στρεβλώσεις στην αγορά ως προς την
τιμή της πρώτης ύλης για άλλους 
βιομηχανικούς τομείς που παραδοσιακά 
χρησιμοποιούν τις ίδιες πρώτες ύλες·»

Or. en

Τροπολογία 311
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«ιστ α) «βιομάζα non-ILUC»: βιομάζα 
που πληροί ένα από τα κριτήρια που 
παρατίθενται στο παράρτημα VIII.»

Or. en

Τροπολογία 312
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«ιστ β) «συμβατικό βιοκαύσιμο»: κάθε 
βιοκαύσιμο που αποτελείται από φυτικά
έλαια ή κάθε βιοκαύσιμο που παράγεται 
από άμυλα (είτε απόβλητα είτε όχι), 
φυτικά έλαια (είτε απόβλητα είτε όχι), 
ζωικά λίπη (είτε απόβλητα είτε όχι), ή 
ζάχαρη.»

Or. en

Τροπολογία 313
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2 παρεμβάλλεται το νέο 
στοιχείο ιστ α):
«ιστ α) ως «προηγμένα βιοκαύσιμα» 
νοούνται τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από πρώτες ύλες που δεν ανταγωνίζονται 
απευθείας την παραγωγή τροφίμων και 
ζωοτροφών. Στο παράρτημα IX 
παρατίθεται ένας μη εξαντλητικός 
κατάλογος προηγμένων βιοκαυσίμων. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25β με σκοπό την
προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.»

Or. es
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Τροπολογία 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«ιστ α) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 
Βιολογικό υλικό του οποίου η κατάλληλη 
εναλλακτική χρήση συνδέεται με 
σημαντικές εκπομπές μεθανίου ή οξειδίου 
του αζώτου χωρίς να παράγεται ωφέλιμη 
ενέργεια, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IX. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25β με σκοπό την
προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.»

Or. sv

Τροπολογία 315
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«ιστ γ) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 
βιοκαύσιμα που είναι ευρέως γνωστά ως 
βιοκαύσιμα «δεύτερης γενιάς» ή «τρίτης 
γενιάς» και στα οποία δεν
συμπεριλαμβάνεται κανενός είδους 
συμβατικό βιοκαύσιμο. Τα βιοκαύσιμα 
που παράγονται από κυτταρινούχα υλικά 
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που περιέχονται στις συμβατικές 
καλλιέργειες ή στα παραπροϊόντα που 
παράγονται με συμβατικές διεργασίες 
παραγωγής βιοκαυσίμων είναι προηγμένα 
βιοκαύσιμα.»

Or. en

Τροπολογία 316
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2, προστίθεται το εξής 
στοιχείο:
«ιστ α) «καύσιμα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα»: καύσιμα με εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου κύκλου ζωής τουλάχιστον
κατά 50% μειωμένου σε σύγκριση με το 
βασικό πρότυπο καυσίμου που βασίζεται 
στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από
ορυκτά καύσιμα το 2010.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ζήτηση και η προώθηση καυσίμων με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα.

Τροπολογία 317
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)



PE513.033v01-00 76/105 AM\937596EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«ιστ α) «δέσμευση άνθρακα και 
χρησιμοποίησή του (CCU) στις 
μεταφορές»: διαδικασία με την οποία 
δεσμεύονται απόβλητα πλούσια σε 
άνθρακα (CO/CO2) και κατάλοιπα 
ρεύματος αερίου από μη ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και μετατρέπονται σε 
καύσιμα που χρησιμοποιούνται στον
τομέα των μεταφορών·»

Or. en

Τροπολογία 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«ιστ α) «κατάλοιπο επεξεργασίας»: μια 
ουσία που δεν αποτελεί το ή τα τελικά 
προϊόντα τα οποία επιδιώκει άμεσα η 
διεργασία παραγωγής. Δεν αποτελεί τον
πρωταρχικό στόχο της διεργασίας 
παραγωγής ούτε η διεργασία αυτή έχει 
τροποποιηθεί εσκεμμένα για την
παραγωγή της ουσίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τον όρο «κατάλοιπα» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για λόγους 
σαφήνειας, πρέπει να συμπεριληφθεί ένας σαφής ορισμός. Ο εν λόγω ορισμός δόθηκε στην
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του συστήματος αειφορίας της 
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ΕΕ για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και με τους κανόνες προσμέτρησης για τα βιοκαύσιμα 
(2010/C 160/2).

Τροπολογία 319
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι και μέτρα 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.»

Or. fr

Τροπολογία 320
Britta Reimers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

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



PE513.033v01-00 78/105 AM\937596EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. it

Τροπολογία 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 323
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. es

Τροπολογία 324
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το διαγράφεται
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ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:
«Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει την
ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 
στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ).»

Or. fr

Τροπολογία 325
Christa Klaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων στον τομέα της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, η απόφαση θα πρέπει – σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας –
να λαμβάνεται από τα κράτη μέλη συνεκτιμώντας τα απαιτούμενα για αυτό μέτρα.
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Τροπολογία 326
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Τυχόν αλλαγές στις ισχύουσες νομικές πράξεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις έναντι 
ορισμένων βιοκαυσίμων. Ο αρχικός στόχος εξασφάλισης ποσοστού 10% από βιοκαύσιμα το 
2020 θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί χωρίς περιορισμούς με τη χρήση όλων των
βιοκαυσίμων. Ένας περιορισμός των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς θα έθετε υπό αμφισβήτηση 
τις ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και θα περιόριζε τη δυνατότητα καινοτομίας των
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 327
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 

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

όσο και των προηγμένων βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που ορίζονται στο 
παράρτημα IX δεν υπερβαίνει την
ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 
στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Τροπολογία 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα, ελαιούχα 
και ενεργειακά φυτά εξαρτάται από την
πρώτη ύλη από έδαφος του οποίου η 
διαχείριση γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε 
να βελτιώνεται η συνολική δυνατότητα 
δέσμευσης άνθρακα και να 
προστατεύεται η γονιμότητα του 
εδάφους, ενώ δεν υπερβαίνει την
ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 
στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 331
Paolo Bartolozzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Το 2020, τουλάχιστον το 3% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα βιοκαύσιμα. 
Το 2025, τουλάχιστον το 5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα 
βιοκαύσιμα».

Or. en

Τροπολογία 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«4. «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 
το μερίδιο 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 στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά τον στόχο του 10% για τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές με ένα στόχο 
3% για τις προηγμένες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές, δηλαδή προηγμένα βιοκαύσιμα και 
δέσμευση άνθρακα και χρησιμοποίησή του για τις μεταφορές (π.χ. με τη χρήση αναπόφευκτων
απόβλητων βιομηχανικών αερίων στη διαδικασία μικροβιακής ζύμωσης, ώστε να παραχθεί 
υγρό και αέριο καύσιμο). Λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλή προσμέτρηση, κάτι τέτοιο 
ισοδυναμεί με παρόμοιο ποσοτικό στόχο με εκείνον που θέτει η πρόταση της Επιτροπής χωρίς 
να απαιτείται η χρήση χερσαίων καλλιεργειών.

Τροπολογία 333
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό
τουλάχιστον 8% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος.»

Or. fr

Τροπολογία 334
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό
τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος. Μπορεί να 
ισχύσει απόκλιση για ένα κράτος μέλος, 
εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
- το κράτος μέλος επιτυγχάνει τους 
στόχους που ορίζονται στις παραγράφους 
1 και 2·
- η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον
τομέα των μεταφορών του κράτους 
μέλους δεν υπερβαίνει τις προβλέψεις που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του εθνικού 
σχεδίου δράσης για την ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·
- το κράτος μέλος αποδεικνύει ότι η εν
λόγω απόκλιση επιτρέπει την επίτευξη 
των στόχων που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος και δεσμεύεται, συνεπώς, 
να καταβάλλει προσπάθειες για την
υπέρβαση των στόχων αυτών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές μπορεί να έχει 
ανεπιθύμητες συνέπειες (π.χ. υπερβολική προώθηση των καύσιμων που προέρχονται από
γεωργικές καλλιέργειες, τα οποία ανταγωνίζονται τα τρόφιμα). Κρίνεται χρήσιμο να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να συμπληρώνουν τους στόχους τους με εναλλακτικούς τρόπους.

Τροπολογία 335
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό
τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
και μεριμνά ώστε το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη 
βενζίνη να αντιπροσωπεύει, το 2020, 
ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας σε βενζίνη στο εν
λόγω κράτος μέλος.»

Or. fr

Τροπολογία 336
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) τα ακόλουθα εδάφια παρεμβάλλονται 
μετά το πρώτο εδάφιο:
«Το 2020, τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα βιοκαύσιμα.
Το 2025, τουλάχιστον το 4% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα 
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βιοκαύσιμα.»

Or. es

Τροπολογία 337
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) τα ακόλουθα εδάφια παρεμβάλλονται 
μετά το πρώτο εδάφιο:
«Το 2020, τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα βιοκαύσιμα.
Το 2025, τουλάχιστον το 4% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα 
βιοκαύσιμα.»

Or. fr

Τροπολογία 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: γ) η παράγραφος 4 διαγράφεται.
) στο στοιχείο β), προστίθεται η 
ακόλουθη φράση:
«Το παρόν στοιχείο ισχύει με την
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επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και του άρθρου 3 παράγραφος 
4 στοιχείο δ)·»
ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):
«δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.»
iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):
«Η συμβολή των:
) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους· 
ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους· 
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii). 
Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β), όσον αφορά τον κατάλογο 
των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
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παράρτημα IX.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τη ριζική επίλυση του προβλήματος της αειφορίας των βιοκαυσίμων, είναι απαραίτητη η 
εξάλειψη της αιτίας, δηλαδή η κατάργηση του δεσμευτικού ποσοστού του 10% που έχει 
καθοριστεί από την οδηγία 2009/28/ΕΚ. Επιπλέον, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών υπάρχουν έγκυρες και λιγότερο προβληματικές 
εναλλακτικές λύσεις όπως, για παράδειγμα, η καλύτερη ενεργειακή απόδοση των οχημάτων ή η 
προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς (ιδιαίτερα του σιδηροδρόμου).

Τροπολογία 339
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο i
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στο στοιχείο β), προστίθεται η 
ακόλουθη φράση:

διαγράφεται

«Το παρόν στοιχείο ισχύει με την
επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και του άρθρου 3 παράγραφος 
4 στοιχείο δ)·»

Or. es

Τροπολογία 340
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο i
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στο στοιχείο β), προστίθεται η 
ακόλουθη φράση:

i) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

« Το παρόν στοιχείο ισχύει με την «β) Για τον υπολογισμό του αριθμητή, 
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επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και του άρθρου 3 παράγραφος 
4 στοιχείο δ)·»

ήτοι της ποσότητας ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές και από τη δέσμευση 
άνθρακα και τη χρησιμοποίησή του που 
καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους 
σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
λαμβάνονται υπόψη οι μορφές 
προηγμένης ανανεώσιμης ενέργειας από
πρώτες ύλες που ορίζεται στο παράρτημα 
IX για τις μεταφορές. Το παρόν στοιχείο 
ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 
3 παράγραφος 4 στοιχείο δ)·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, ο ανανεώσιμος ηλεκτρισμός καθώς επίσης η δέσμευση άνθρακα και 
η χρησιμοποίησή του για τις μεταφορές (π.χ. η χρήση αναπόφευκτων απόβλητων βιομηχανικών
αερίων στη διαδικασία μικροβιακής ζύμωσης ώστε να παραχθεί υγρό και αέριο καύσιμο) 
προσανατολίζονται στο στόχο του 3% για τις προηγμένες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές.

Τροπολογία 341
Anne Delvaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iα) στο στοιχείο γ), η δεύτερη φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλίσκεται από
ηλεκτρικά οχήματα (οδικών μεταφορών
και μη), αυτή η κατανάλωση 
υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 5 του 
ενεργειακού περιεχομένου της 
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en
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Τροπολογία 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) η δεύτερη πρόταση του στοιχείου γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλίσκεται από
ηλεκτρικά οχήματα, αυτή η 
κατανάλωση υπολογίζεται ως το 
γινόμενο επί 5 του ενεργειακού 
περιεχομένου της καταναλισκόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.»

Or. en

Τροπολογία 343
Bas Eickhout

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) η δεύτερη πρόταση του στοιχείου γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλίσκεται από
ηλεκτρικά οχήματα, αυτή η 
κατανάλωση υπολογίζεται ως το 
γινόμενο επί 4 του ενεργειακού 
περιεχομένου της καταναλισκόμενης 
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ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.»

Or. en

Τροπολογία 344
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) η δεύτερη πρόταση του στοιχείου γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλίσκεται από
ηλεκτρικά οχήματα και ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, αυτή η κατανάλωση 
υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2,5 του 
ενεργειακού περιεχομένου της 
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.»

Or. en

Τροπολογία 345
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 346
Christa Klaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή,

i) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 2 αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 2% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020 και
ii) το μερίδιο της ενέργειας από
βιοκαύσιμα που παράγονται από
καλλιέργειες εδώδιμων φυτών
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 8% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέσω της διπλής και της τετραπλής προσμέτρησης ενδέχεται να δημιουργηθούν στρεβλώσεις 
στις σημαντικές αγορές πρώτων υλών, με τις υπάρχουσες μεθόδους ανακύκλωσης των
αποβλήτων από πρώτες ύλες να αποκλείονται από την αγορά. Αυτό θα συνεπαγόταν αύξηση της 
παραγωγής αποβλήτων και του παγκόσμιου «τουρισμού αποβλήτων» προς την κατεύθυνση της 
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ΕΕ.

Τροπολογία 347
Britta Reimers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή,

i) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IX αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020 και
ii) το μερίδιο της ενέργειας από
βιοκαύσιμα που παράγονται από
καλλιέργειες εδώδιμων φυτών
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 8% 
[10%] της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 348
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή,

i) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IX αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές το 
2020 και
ii) το μερίδιο της ενέργειας από
βιοκαύσιμα που παράγονται από
καλλιέργειες εδώδιμων φυτών
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 8% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ορίου 5% για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς ενέχει τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί 
ο στόχος που ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ για ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στις μεταφορές έως το 2020 που θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της 
ανάπτυξης και δεν πρόκειται να διατεθούν προς εμπορική εκμετάλλευση εντός της δεκαετίας 
που διανύουμε. Συνεπώς, είναι αναγκαία ξεχωριστή ρύθμιση για το ποσοστό του 2%.

Τροπολογία 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 

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

από τα βιοκαύσιμα που απαριθμούνται 
στον κατάλογο των πρώτων υλών του 
μέρους Α και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΧ θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό
τουλάχιστον 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
και ii) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα και σακχαρούχα 
προϊόντα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 
2020 ποσοστό 8% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας σε βενζίνη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης σε όλους τους 
κλάδους με υψηλό δυναμικό, είτε μέσω του συστήματος ενεργειακού περιεχομένου είτε μέσω 
του καθορισμού επιμέρους στόχων πρόσμιξης που θα παρέχουν προβλεψιμότητα και περιθώριο 
δράσης στους επενδυτές, σε συνάρτηση με την ωριμότητα των κλάδων.

Τροπολογία 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από προηγμένα βιοκαύσιμα δεν είναι το 
2020 χαμηλότερο από το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Or. en
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Τροπολογία 351
Erik Bánki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από προηγμένα βιοκαύσιμα δεν είναι το 
2020 χαμηλότερο από το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ορίου της τάξης του 5% για την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων θα έθετε σε κίνδυνο τον
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. Τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα βρίσκονται ακόμα υπό εξέλιξη και, σύμφωνα με ένα σχέδιο μελέτης του 
FAO, δεν πρόκειται να γίνουν πλήρως εμπορεύσιμα κατά την τρέχουσα δεκαετία. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί γι’ αυτά πρόσβαση στην αγορά, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί χωριστή εντολή 
της τάξης του 2%.

Τροπολογία 352
Paolo Bartolozzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
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και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.

μέρος Α του παραρτήματος IX 
(προηγμένα βιοκαύσιμα) είναι 
τουλάχιστον 3% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές το 2020. 
Bιοκαύσιμα παραγόμενα από τις πρώτες 
ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους.

Or. en

Τροπολογία 353
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται τόσο 
από συμβατικά όσο και από προηγμένα 
βιοκαύσιμα δεν υπερβαίνει το 2020 το 8%, 
το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 
2011, της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα, ελαιούχα 
φυτά και ενεργειακές καλλιέργειες δεν
υπερβαίνει το 2020 το 3%, το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 το 
4%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 
2011, της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές.

Or. sv

Τροπολογία 356
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα,
ελαιούχα φυτά και λοιπές ενεργειακές 
καλλιέργειες σε εκτάσεις δεν υπερβαίνει 
το 2020 το 4%, το εκτιμώμενο ποσοστό
στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, ελαιούχα φυτά 
και ενεργειακές καλλιέργειες που 
αναφέρονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος VIII, δεν υπερβαίνει το 
2020 το 7%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο 
τέλος του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιλύεται ένα πρόβλημα με αντίτιμο τη δημιουργία ενός άλλου. Οι συντελεστές 
πολλαπλασιασμού που προτείνονται για τα «προηγμένα» βιοκαύσιμα μπορούν να προκαλέσουν
βιασύνη για την παραγωγή τους, με σχετικά ασαφείς, επί του παρόντος, επιπτώσεις για το 
δασικό οικοσύστημα και για τη γονιμότητα του εδάφους και τα οικοσυστήματα.
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Τροπολογία 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 359
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει αυτήν την πρόταση αναγνωρίζει τη δυσκολία 
υπολογισμού του ακριβούς όγκου εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Λόγω 
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αυτών των αβεβαιοτήτων, είναι συνετό να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Ωστόσο, προκύπτει 
ένα πιο σταθερό συμπέρασμα: όσον αφορά τις εκπομπές ILUC, υπάρχει μια προφανής διαφορά 
μεταξύ βιοαιθανόλης και βιοντίζελ. Οι εκπομπές ILUC και οι άμεσες εκπομπές της 
βιοαιθανόλης είναι πολύ χαμηλότερες, επομένως η χρήση βιοαιθανόλης μειώνει σημαντικά τις 
εκπομπές στον κλάδο των μεταφορών. Η διαφορά αυτή πρέπει να αντικατοπτριστεί στην
τρέχουσα αναθεώρηση των οδηγιών.

Τροπολογία 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, και το ποσοστό του 
ανανεώσιμου ηλεκτρισμού που 
χρησιμοποιείται στους δρόμους και στον
σιδηρόδρομο, ή η χρήση ανανεώσιμων
καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης δεν
υπερβαίνει το 2,5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 361
Erik Bánki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ 
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α):
«δ α) Το μερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές διατηρείται από τα 
κράτη μέλη τουλάχιστον στο επίπεδο που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κατά τα 
έτη μετά το 2020.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να παραταθούν για την περίοδο μετά το 2020. Στο 
μεταξύ, οι υφιστάμενες και οι νέες επενδύσεις απαιτούν σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και 
προστασία των νόμιμων προσδοκιών τους.

Τροπολογία 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δ α) τα προηγμένα βιοκαύσιμα θα 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον
τομέα των μεταφορών το 2020.»

Or. sv

Τροπολογία 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ 
α):
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«δ α) Το μερίδιο των προηγμένων
βιοκαυσίμων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
3% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές το 2020.»

Or. en


