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Τροπολογία 364
Britta Reimers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) 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 
παράρτημα IX.»
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Or. en

Τροπολογία 365
Christa Klaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) 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 
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των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
παράρτημα IX.»

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 
ΕΕ.

Τροπολογία 366
Erik Bánki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) 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 
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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 
παράρτημα IX.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή προσμέτρηση αποτελεί στατιστικό τέχνασμα που θα παραπλανήσει το κοινό σχετικά 
με την πραγματική συμβολή των προηγμένων βιοκαυσίμων και θα θέσει σε κίνδυνο τους 
στόχους του 2020 για το κλίμα, θα θέσει υπό αμφισβήτηση τους στόχους των οδηγιών 98/70/ΕΚ 
και 2009/28/ΕΚ, θα μειώσει τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα 
των μεταφορών, θα αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και θα καθυστερήσει τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα 
βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη και, σύμφωνα με σχέδιο μελέτης του FAO, δεν πρόκειται να 
καταστούν πλήρως εμπορεύσιμα στη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας.

Τροπολογία 367
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
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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 
παράρτημα IX.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Τυχόν αλλαγές στις ισχύουσες νομικές πράξεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις έναντι 
ορισμένων βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η πολλαπλή προσμέτρηση των βιοκαυσίμων τελευταίας 
γενιάς θα οδηγούσε σε λιγότερο αυστηρά κριτήρια αναφορικά με τον στόχο του 10% για το 
2020.

Τροπολογία 368
Anja Weisgerber

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

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) 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 
παράρτημα IX.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολλαπλές μετρήσεις είναι δυσχερείς από στατιστική άποψη, διότι έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση «εικονικών» βιοκαυσίμων, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση τους στόχους της ΕΕ για 
το κλίμα ως το 2020. Η πρόταση της Επιτροπής παραπλανά το κοινό σχετικά με την πραγματική 
συμβολή των προηγμένων βιοκαυσίμων, η οποία ανέρχεται μόλις σε ένα τέταρτο του 
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φαινομενικού όγκου. Συνεπώς, οι πολλαπλές μετρήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της 
χρήσης των ορυκτών καυσίμων στον κλάδο των μεταφορών της ΕΕ.

Τροπολογία 369
Sophie Auconie

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) 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 
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των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
παράρτημα IX.»

Or. fr

Τροπολογία 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: διαγράφεται
i) 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.

Or. sv

Τροπολογία 371
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: διαγράφεται
i) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή προσμέτρηση δεν είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί από την 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 372
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: διαγράφεται
i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
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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.»

Or. es

Τροπολογία 373
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: διαγράφεται
) 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.

Or. en
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Τροπολογία 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 375
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής λογιστικής εφόσον η ύπαρξη δύο επιπέδων 
θα ήταν προβληματική από άποψη τεχνολογίας και ουδετερότητας του ανταγωνισμού. Γιατί ένα 
υλικό είναι καλύτερο από το άλλο και ποιος το κρίνει αυτό; Η τετραπλή προσμέτρηση 
αποθαρρύνει την επένδυση σε διπλά προσμετρούμενα βιοκαύσιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την 
επίτευξη του στόχου των επαρκών ποσοτήτων. Τα δύο επίπεδα δημιουργούν αβεβαιότητα 
μεταξύ επενδυτών και χρηματοδοτών, ειδικά όταν η αγορά πλησιάζει ή υπερβαίνει τον στόχο.
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Τροπολογία 376
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers, Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τα 
απόβλητα και κατάλοιπα που 
απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

Or. en

Τροπολογία 377
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής λογιστικής εφόσον η ύπαρξη δύο επιπέδων 
θα ήταν προβληματική από άποψη τεχνολογίας και ουδετερότητας του ανταγωνισμού. Γιατί ένα 
υλικό είναι καλύτερο από το άλλο και ποιος το κρίνει αυτό; Η τετραπλή προσμέτρηση 
αποθαρρύνει την επένδυση σε διπλά προσμετρούμενα βιοκαύσιμα, θέτοντας σε κίνδυνο την 
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επίτευξη του στόχου των επαρκών ποσοτήτων. Τα δύο επίπεδα δημιουργούν αβεβαιότητα 
μεταξύ επενδυτών και χρηματοδοτών, ειδικά όταν η αγορά πλησιάζει ή υπερβαίνει τον στόχο.

Τροπολογία 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Β του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι όσο το ενεργειακό περιεχόμενό τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες ύλες στο μέρος Β του παραρτήματος IX δεν πρέπει να υπόκεινται σε πολλαπλασιαστή 
προς τον στόχο των προηγμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών 
της τάξης του 3%.

Τροπολογία 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IX θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους με εξαίρεση τα χρησιμοποιημένα 
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μαγειρικά έλαια και τα ζωικά λίπη·

Or. en

Τροπολογία 380
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers, Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων με 
απόβλητα και κατάλοιπα που 
απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους·

Or. en

Τροπολογία 381
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια 
«θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». Ως εκ 
τούτου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επεκταθεί η παρούσα οδηγία σε βιοκαύσιμα που 
παράγονται από πρώτες ύλες προέλευσης οι οποίες δεν συνιστούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 382
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «υγρά και αέρια καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης» είναι 
δυσνόητος όρος, και θα πρέπει να ορίζονται στην παρούσα οδηγία, εντούτοις για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας ως τέτοια καύσιμα μπορούν να εκληφθούν, για παράδειγμα, το υδρογόνο 
ή το οξυγόνο που παράγονται με τη χρήση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας.

Τροπολογία 383
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 

iii) δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα 
και χρήσης για σκοπούς μεταφοράς 
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προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

θεωρείται ότι είναι το τετραπλάσιο του 
ενεργειακού περιεχομένου τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υγρά και αέρια καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης έχουν 
μεταφερθεί στο μέρος Α του Παραρτήματος IX και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι είναι 
τετραπλάσια του ενεργειακού περιεχομένου τους προς τον στόχο των προηγμένων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών της τάξης του 3%.

Τροπολογία 384
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους μόνον όταν για την 
παραγωγή τους χρησιμοποιείται μη 
πόσιμο νερό και/ή νερό που δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άρδευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πόσιμο νερό και το νερό για άρδευση αποτελούν ήδη πρόβλημα και θα είναι ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως στο εγγύς μέλλον. Δεν πρέπει να σπαταλώνται σε 
ανώριμες τεχνολογίες που αφορούν μετατροπές από ενέργεια σε αέριο και από ενέργεια σε υγρό 
με χαμηλή απόδοση μετατροπής.

Τροπολογία 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) το μερίδιο των βιοκαυσίμων που 
παράγονται από ξυλοκυτταρινούχα υλικά 
θα πρέπει να αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 1% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020·

Or. fr

Τροπολογία 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) το μερίδιο των βιοκαυσίμων που 
παράγονται από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ μέρος 
Α θα πρέπει να αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020·

Or. fr

Τροπολογία 387
Gilles Pargneaux

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

Τα υλικά που τροποποιήθηκαν σκοπίμως 
ώστε να προσμετρηθούν ως απόβλητα 
δεν υπάγονται στις κατηγορίες i) έως iii).

Or. fr

Τροπολογία 388
Sari Essayah

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο εάν υφίσταται ένα μόνο επίπεδο πολλαπλής λογιστικής.

Τροπολογία 389
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να θεωρείται απόβλητο και ότι 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 
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καταπολέμηση της απάτης.

Or. es

Τροπολογία 390
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως.

Or. en

Τροπολογία 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή θα προτείνει μια διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι καμία πρώτη ύλη δεν 
τροποποιείται σκοπίμως ώστε να υπάγεται 
στις κατηγορίες ii) έως iii).

Or. en
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Τροπολογία 392
Gilles Pargneaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί απάτη.

Προκειμένου να τηρούνται οι στόχοι που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν, μέσω 
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος 
μητρώων, ότι τα βιοκαύσιμα που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες i) έως iii) δεν 
προσμετρούνται περισσότερες από μία 
φορά.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των 
βιοκαυσίμων που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες i) έως iii) μέσω του 
συστήματος διαχείρισης αποβλήτων που 
θεσπίζει η οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ένα 
παρόμοιο σύστημα θεσπίζεται για τα 
εισαγόμενα απόβλητα και κατάλοιπα.

Or. fr

Τροπολογία 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 

Τα κράτη μέλη αναφέρονται σε 
ανεξάρτητο πανευρωπαϊκό σύστημα 
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ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

καταχώρισης για την επαλήθευση της 
προέλευσης και της ιχνηλασιμότητας 
όλων των βιοκαυσίμων και ιδιαίτερα των 
προηγμένων βιοκαυσίμων που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα IX ή 
είναι επιλέξιμα για παροχή επιπλέον 
κινήτρου ή για θέσπιση ξεχωριστού 
στόχου σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο: 
το εν λόγω μητρώο θα πρέπει να 
αποτελείται από ενιαία βάση δεδομένων 
που πιστοποιεί όλες τις ποσότητες 
βιοκαυσίμων από την προέλευσή τους 
μέχρι την τελική κατανάλωσή τους. Το 
μητρώο αποσκοπεί στην πρόληψη 
αναξιόπιστων πολλαπλών δηλώσεων των 
ίδιων ποσοτήτων σε δύο ή περισσότερα 
εθνικά ή ευρωπαϊκά συστήματα, 
καταχωρίζει τα βιοκαύσιμα από την 
προέλευσή τους και διασφαλίζει ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

Or. en

Τροπολογία 394
Corinne Lepage

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ανεξάρτητο
σύστημα καταχώρισης σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα το οποίο αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της προέλευσης και της 
ιχνηλασιμότητας όλων των προηγμένων 
βιοκαυσίμων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IX ή είναι επιλέξιμα για την 
παροχή κινήτρων. Το εν λόγω μητρώο 
συνίσταται σε μια ενιαία βάση δεδομένων 
που επιτρέπει την πιστοποίηση των 
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όγκων των προηγμένων βιοκαυσίμων από 
την πηγή προέλευσής τους έως την τελική 
κατανάλωση. Στόχος του μητρώου είναι 
κυρίως η αποφυγή πολλαπλών ψευδών 
δηλώσεων για τους ίδιους όγκους σε δύο 
ή περισσότερα εθνικά ή ευρωπαϊκά 
καθεστώτα, η διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας των βιοκαυσίμων από 
την πηγή προέλευσής τους και η 
διασφάλιση ότι καμία πρώτη ύλη δεν 
τροποποιείται σκοπίμως ώστε να υπάγεται 
στις κατηγορίες i) έως iii).

Or. fr

Τροπολογία 395
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2017, σχετικά με την εφαρμογή του 
στοιχείου ε) και τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πρώτες ύλες που υπάγονται στις 
κατηγορίες i) έως iii) δεν είναι σκοπίμως 
τροποποιημένες.

Or. en

Τροπολογία 396
Julie Girling



AM\937597EL.doc 25/97 PE513.034v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
παράρτημα IX.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 εκτελεστικές πράξεις, 
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πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον 
αφορά τον κατάλογο των πρώτων υλών 
που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Or. en

Τροπολογία 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 παράρτημα IX.»

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 παράρτημα IX, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ενθαρρύνουν 
την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών στα κράτη μέλη και 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη βελτίωσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού καυσίμων 
τύπου ντίζελ.

Or. fr

Τροπολογία 399
Sari Essayah

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

Προκειμένου να προαχθούν τεχνολογίες 
και διαδικασίες που παρέχουν σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου χωρίς να προκαλείται 
έμμεση αλλαγή στη χρήση γης, το 
ενεργειακό περιεχόμενο αυτών των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών με μείωση 
τουλάχιστον 75% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και με χρήση πρώτων υλών 
των οποίων οι εκτιμώμενες εκπομπές 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης
θεωρούνται μηδενικές, όπως 
περιγράφεται στο μέρος Β του 
παραρτήματος V, θεωρείται διπλάσιο της 
εθνικής λογιστικής.

Or. en

Τροπολογία 400
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή του παρόντος σημείου δεν 
πρέπει να ισχύει για συγκεκριμένα 
κατάλοιπα όπως ορίζει το Παράρτημα ΙΧ 
έως την έγκριση των κριτηρίων 
αειφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 401
Gilles Pargneaux
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εναρμονισμένες λύσεις για το 
πρόβλημα της απάτης της διπλής 
προσμέτρησης που οφείλεται στην 
εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων που 
προβλέπονται στο σημείο iii).

Or. fr

Τροπολογία 402
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε 
α):
«ε α) για σκοπούς συμμόρφωσης με τον 
στόχο που αναφέρεται στην παρούσα 
παράγραφο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
τηρούν το μερίδιο ενέργειας από 
βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά και άλλες ενεργειακές 
καλλιέργειες σε εκτάσεις μέσω αυξήσεων 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας 
που δεν προέρχεται από βιομάζα και 
παράγεται από αιολική, ηλιακή, 
γεωθερμική ή παλιρροϊκή ενέργεια, όταν 
οι αυξήσεις αυτές είναι πρόσθετες στις 
προβλέψεις που περιέχονται στα οικεία 
εθνικά προγράμματα ανανεώσιμης 
ενέργειας που κοινοποιούνται δυνάμει του 
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άρθρου 4 παράγραφος 2.»

Or. en

Τροπολογία 403
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:
«4α. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις αερομεταφορές να είναι 2% 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η μείωση αυτή 
συνίσταται σε:
α) 0,5%, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016·
β) 1% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να στηρίζονται ειδικά τα αειφόρα βιοκαύσιμα στον τομέα των 
αερομεταφορών, καθώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για τον εν λόγω τομέα των 
μεταφορών. Η ύπαρξη ξεχωριστού στόχου για τα βιοκαύσιμα στον τομέα των αερομεταφορών 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα 
των μεταφορών. Ο στόχος αυτός ανταποκρίνεται επίσης στην «πρωτοβουλία σχετικά με το 
ίχνος πτήσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την παραγωγή 2 εκατ. τόνων βιοκαυσίμων 
στον τομέα των αερομεταφορών έως το 2020.

Τροπολογία 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:
«4α. Για τη συμμόρφωση με τον στόχο 
που ορίζεται στην παράγραφο 4, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έως το 2020 
το μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας στον 
τομέα των αερομεταφορών θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 1% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα είναι το καλύτερο μέσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον 
τομέα των αερομεταφορών. Τα καθαρά καύσιμα για τον τομέα των αερομεταφορών πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον στόχο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του 10% από ανανεώσιμες 
πηγές. Η τεχνολογία προηγμένων βιοκαυσίμων είναι απαραίτητη κατά την παραγωγή ποιοτικών 
βιοκαυσίμων για τον τομέα των αερομεταφορών. Επί του παρόντος, αυτό το είδος τεχνολογίας 
χρειάζεται περαιτέρω κίνητρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη εμπορική παραγωγή και 
πρόσληψη.

Τροπολογία 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά την 
προσαρμογή του ενεργειακού 
περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά την 
προσαρμογή του ενεργειακού 
περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που 
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παρατίθενται στο παράρτημα III στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

παρατίθενται στο παράρτημα III στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 406
Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά την 
προσαρμογή του ενεργειακού 
περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που 
παρατίθενται στο παράρτημα III στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά την 
προσαρμογή του ενεργειακού 
περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που 
παρατίθενται στο παράρτημα III στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Στο 
παράρτημα III της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
μπορούν να ληφθούν υπόψη νέες τιμές για 
το ενεργειακό περιεχόμενο με την 
προσθήκη λογιστικής χαμηλότερης 
θερμότητας για τη βιοενεργειακή 
συμβολή όσον αφορά το σύνολο της 
απόδοσης από την παραγωγή έως την 
κατανάλωση που θα βασίζεται σε έγκυρες 
επιστημονικές αρχές, με τιμές που πρέπει 
να αναφέρονται σε δεκαδικά ψηφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως εκ τούτου, κάθε επιμέρους βιοκαύσιμο πρέπει να αξιολογείται μεμονωμένα και για τη 
βιοενεργειακή του απόδοση βάσει έγκυρων επιστημονικών αρχών.

Τροπολογία 407
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1 το εισαγωγικό 
μέρος του πρώτου εδαφίου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες 
καλλιεργούνται εντός ή εκτός της 
επικράτειας της Κοινότητας, η ενέργεια 
από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας των παραγράφων 2 έως 6 του 
παρόντος άρθρου και δεν υπερβαίνουν τα 
μερίδια που ορίζει το άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ):»

Or. en

Τροπολογία 408
Christa Klaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στο άρθρο 17 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 ταυτόχρονα για τα συμβατικά και για 
τα προηγμένα βιοκαύσιμα και θα πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη. Οι εξαιρέσεις για 
ορισμένα απόβλητα και υπολείμματα θα οδηγούσαν σε προώθηση σε μεγάλο βαθμό 
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βιοκαυσίμων από πρώτες ύλες που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 409
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Ένας ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων 
και καταλοίπων που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων ορίζεται στο παράρτημα X. 
Έως το [ένα έτος μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία η παρούσα οδηγία τίθεται 
σε ισχύ], η Επιτροπή καταρτίζει 
κατάλογο κωδικών αποβλήτων που
αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις πρώτες 
ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
Χ με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 3. 
Οι εν λόγω κωδικοί αντιστοιχούν στον 
εναρμονισμένο κατάλογο αποβλήτων που 
ορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.»

Or. en

Τροπολογία 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 411
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – 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 και βιορευστά 
παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που 
αρχίζουν να λειτουργούν μετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών.

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 35% 
(εφόσον όμως οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν τα 54,47 
gCO2eq/MJ).

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – 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 και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

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 και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Tο ελάχιστο όριο του 60% είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποθαρρύνει την έρευνα και τις 
επενδύσεις στις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων, περιορίζοντας 
εξίσου τις δυνατότητες εκβιομηχάνισης και υπονομεύοντας, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής μέσω της πρόσμιξης βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 413
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – 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 και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

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 και βιορευστά παραγόμενα 
σε εν λειτουργία εγκαταστάσεις. Μια 
εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν έχει 
ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Or. en

Τροπολογία 414
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – 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 και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

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 και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο στο τέλος του 2013, μισό έτος 
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δεν είναι αρκετό για την προσαρμογή της διαθέσιμης τεχνολογίας στις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Επιπρόσθετα, η βιομηχανία δεν είναι προετοιμασμένη, δεδομένου ότι η οδηγία 
2009/28/ΕΚ προβλέπει ότι η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 60% για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η 
παραγωγή έχει αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Τροπολογία 415
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 416
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 

Από 1ης Ιανουαρίου 2017, η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων 
και βιορευστών τα οποία λαμβάνονται 
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βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 50% 
(εφόσον όμως οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν τα 41,9 
gCO2eq/MJ). Από 1ης Ιανουαρίου 2018, η 
εν λόγω μείωση 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 μετά από αυτήν την 
ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 417
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο στο τέλος του 2013, μισό έτος 
δεν είναι αρκετό για την προσαρμογή της διαθέσιμης τεχνολογίας στις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Επιπρόσθετα, η βιομηχανία δεν είναι προετοιμασμένη, δεδομένου ότι η οδηγία 
2009/28/ΕΚ προβλέπει ότι η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 60% για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η 
παραγωγή έχει αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Τροπολογία 418
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – 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 25 στοιχείο β) 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· για τον λόγο αυτό τα ζητήματα 
αυτά θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στην τακτική νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – 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 25 στοιχείο β) όσον αφορά τα 
κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για 
τον προσδιορισμό των λειμώνων που 
πρέπει να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο 
στοιχείο γ).»

Or. en

Τροπολογία 420
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) 
και γ) της παραγράφου 1 δεν πρέπει να 
έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα 
εδάφη αυτά εξακολουθούν να φέρουν
πλέον ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
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α) υγροβιότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό 
είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του 
έτους·
β) άλλα φυσικά αναγεννημένα δάση·
γ) φυτευμένα δάση.»

Or. en

Τροπολογία 421
Christa Klaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 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 
που εμπίπτουν στις παραγράφους 4 και 5 
υπέστησαν κατά τη διάρκεια του έτους 
παραγωγής των πρώτων υλών 
σημαντικές αλλαγές.»

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. Με 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.
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Τροπολογία 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«5α. Όσον αφορά την καλλιέργεια των 
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ) 
της παραγράφου 1, πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στα εξής.»

Or. lt

Τροπολογία 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται 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 
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καθορίζεται με βάση τα περιφερειακά 
χαρακτηριστικά και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τα υποπεριφερειακά, οικολογικά 
και αγρογεωγραφικά 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. 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 η άντληση των εν λόγω 
πρώτων υλών δεν επιφέρει υποβάθμιση 
των λειτουργιών του οικοσυστήματος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γεωργικά και δασικά κατάλοιπα είναι πηγή θρεπτικών συστατικών για τα γεωργικά φυτά και 
προστατεύουν από τη διάβρωση του εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Αυτές οι 
οικολογικές λειτουργίες μπορεί να υπονομευθούν από την απομάκρυνση υπερβολικών 
ποσοτήτων γεωργικών καταλοίπων που παράγονται κατά τη συγκομιδή. Η διαθεσιμότητά τους 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες.

Τροπολογία 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και βιορευστών για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1 παράγονται 
μέσω αειφόρων πρακτικών διαχείρισης 
της γης που διατηρούν την αύξηση των 
αποθεμάτων άνθρακα των 
οικοσυστημάτων, διαφυλάσσουν τη 
βιοποικιλότητα, προστατεύουν τη 
γονιμότητα του εδάφους και τον οργανικό 
άνθρακα του εδάφους, προλαμβάνουν τη 
διάβρωση του εδάφους, και προάγουν τη 
διατήρηση της ποιότητας του νερού, των 
θρεπτικών ουσιών και των ισοζυγίων των 
ορυκτών.»

Or. en

Τροπολογία 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«6. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 και προέρχονται 
από γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα που προβλέπονται στις 
διατάξεις που αφορούν τους κοινούς 
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κανόνες για τα συστήματα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων συστημάτων 
στήριξης για τους γεωργούς και σύμφωνα 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις περί καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 
19ης Ιανουαρίου 2009, τηρούν τα 
κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στο 
άρθρο 17 παράγραφοι 3 έως 5.»

Or. en

Τροπολογία 426
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α έως γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 6 προστίθενται τα 
ακόλουθα εδάφια:
Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 δεν πρέπει να 
προέρχονται από απόβλητα ή κατάλοιπα, 
εάν κάτι τέτοιο υπονομεύει την εφαρμογή 
και τους στόχους της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα απόβλητα και την 
κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
Ειδικότερα, τα βιοκαύσιμα και βιορευστά 
που λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ) της παραγράφου 1 δεν πρέπει 
να προέρχονται από απόβλητα ή 
κατάλοιπα που υπόκεινται σε στόχους 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
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σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή σε μέτρα που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σε σχέση 
με τα βιολογικά απόβλητα, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 της εν λόγω οδηγίας.
Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα 
προγράμματα για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων που έχουν 
θεσπιστεί από τα 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 και 
βιορευστών.»

Or. en

Τροπολογία 427
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο άρθρο 18 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:
«2α. Η Eurostat συγκεντρώνει και 
δημοσιεύει αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με το εμπόριο των βιοκαυσίμων 
που παράγονται από καλλιέργειες 
εδώδιμων φυτών, όπως εκείνα που 
προέρχονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά. Διαθέσιμες πληροφορίες είναι τα 
αναλυτικά εμπορικά στοιχεία που 
αφορούν τόσο την αιθανόλη όσο και το 
βιοντίζελ καθώς τα τρέχοντα στοιχεία 
δημοσιεύονται σε ενοποιημένη μορφή με 
τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της 
αιθανόλης και του βιοντίζελ να 
καταχωρίζονται από κοινού σε μία ομάδα 
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στοιχείων που ονομάζεται βιοκαύσιμα. 
Στα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις 
εξαγωγές προσδιορίζονται το είδος και ο 
όγκος των βιοκαυσίμων που εισάγονται 
και καταναλώνονται από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν 
επίσης τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα 
που εξάγει αυτά τα προϊόντα στην ΕΕ. Τα 
στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές των βιολογικών πρώτων 
υλών ή των ημικατεργασμένων 
προϊόντων βελτιώνονται καθώς η 
Eurostat συγκεντρώνει και δημοσιεύει 
πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές των πρώτων υλών, το είδος 
και τη χώρα προέλευσης, όπως επίσης 
και για το εσωτερικό εμπόριο των 
πρώτων υλών ή το οιονεί εμπόριο των 
πρώτων υλών.»

Or. en

Τροπολογία 428
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2β:
«2β. Η Eurostat συγκεντρώνει και 
δημοσιεύσει αναλυτικές πληροφορίες για 
την απασχόληση σχετικά με τους 
αριθμούς, τη διάρκεια και τους μισθούς 
που συνδέονται με άμεση, έμμεση και 
επαγωγική απασχόληση που 
δημιουργείται από τη βιομηχανία 
βιοκαυσίμων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια 
συμφωνημένη μεθοδολογία για τη 
μέτρηση των θέσεων εργασίας η οποία θα 
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αξιολογεί και θα παρακολουθεί 
συστηματικά τα επίπεδα απασχόλησης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ. Τα 
στοιχεία για την απασχόληση θα πρέπει 
να αναλύονται στους τομείς αιθανόλης 
και βιοντίζελ και διαλογής 
προσδιορίζοντας τη θέση εργασίας στο 
πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
βιοκαυσίμων. Τα στοιχεία που υπάρχουν 
επί του παρόντος σχετικά με την 
απασχόληση στον τομέα των 
βιοκαυσίμων δεν περιλαμβάνονται στα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία, ενώ οι 
εκτιμήσεις που αφορούν την απασχόληση 
και είναι διαθέσιμες για τη χάραξη 
πολιτικής ποικίλλουν, ανάλογα με τον 
βασικό ορισμό ή τη μεθοδολογία που 
υιοθετήθηκε από τη συγκεκριμένη 
μελέτη, την προσέγγιση που εφαρμόζεται 
σχετικά με την καταμέτρηση των θέσεων 
εργασίας, και τον βαθμό στον οποίο οι 
μελέτες συνδέουν τη γεωργική 
δραστηριότητα με τη βιομηχανία 
βιοκαυσίμων. Η θέσπιση τυπικής 
διαδικασίας που απαιτεί τη στήριξη των 
στοιχείων απασχόλησης από σχετικά 
στοιχεία και διαφανείς παραδοχές θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα 
των πληροφοριών.»

Or. en

Τροπολογία 429
Erik Bánki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 21α, τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
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δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιοκαυσίμων ή βιορευστών 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 
έως 5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 
ότι τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή 
στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τη διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε 
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία 
της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της 
διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, 
του νερού και του αέρα, την 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το 
νερό σπανίζει, και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης 
να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία 
σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 
οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 
από διεθνείς συμφωνίες ή 
περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 
καταρτίζονται από διακυβερνητικές ή τη 
Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 3 
στοιχείο β) σημείο ii).

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

Or. en

Τροπολογία 430
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο άρθρο 18, 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 
προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματα 
τρίτων μερών.
Τα τρίτα μέρη είναι τοπικές κοινότητες 
και αυτόχθονες πληθυσμοί ή άλλα 
πρόσωπα που επηρεάζονται από τις 
λειτουργίες, εφόσον έχουν δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία ή τη χρήση της γης από την 
οποία προέρχονται οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Η συμφωνία ή σύστημα δεν θεωρείται ότι 
πληροί τα πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, εκτός εάν ορίζει ότι:
α) Προστασία των δικαιωμάτων τρίτων
i) Πριν από λειτουργίες που λαμβάνουν 
έγκριση από τη συμφωνία ή σύστημα, 
ερευνώνται τα δικαιώματα τρίτων. Η 
έρευνα είναι τεκμηριωμένη.
ii) Η ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν 
επιγνώσει συναίνεση των εν λόγω μερών 
λαμβάνεται πριν από την έναρξη των 
λειτουργιών.
iii) Τηρούνται τα δικαιώματα των τρίτων 
μερών.
(iv) Τα τρίτα μέρη, των οποίων τα 
δικαιώματα επηρεάζονται αρνητικά από 
τις λειτουργίες, αποζημιώνονται 
επαρκώς.
β) Ελάχιστα πρότυπα αξιοπιστίας και 
ανεξάρτητου ελέγχου
v) Οι ελεγκτές είναι διαπιστευμένοι 
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σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.
vi) Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
ελεγκτών και οικονομικών φορέων 
εντοπίζεται, αντιμετωπίζεται και 
επιλύεται σύμφωνα με σαφείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες.
vii) Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται 
τουλάχιστον κάθε έτος σύμφωνα με 
σαφείς, τεκμηριωμένες και 
δημοσιευμένες διαδικασίες. Οι έλεγχοι 
είναι τεκμηριωμένοι.
viii) Κατά τους ελέγχους λαμβάνεται η 
γνώμη των τρίτων μερών. Οι 
διαβουλεύσεις είναι τεκμηριωμένες.
ix) Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
εντοπίζονται και επιλύονται σύμφωνα με 
σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες. 
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν 
προθεσμίες όσον αφορά τη συμμόρφωση 
και προβλέπουν τον αποκλεισμό 
επιμέρους λειτουργιών ή παρτίδων 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών από τη 
συμφωνία ή το σύστημα σε περίπτωση 
που δεν επιτυγχάνεται η συμμόρφωση 
εντός της προθεσμίας.
γ) Ελάχιστα πρότυπα διαφάνειας
x) Η συμφωνία ή το σύστημα 
δημοσιεύεται σε δικτυακό τόπο. Όλα τα 
συστατικά μέρη της συμφωνίας ή του 
συστήματος συγκεντρώνονται σε ενιαίο 
έγγραφο.
xi) Στον ίδιο δικτυακό τόπο δημοσιεύεται 
κατάλογος των οικονομικών φορέων που 
υπάγονται στη συμφωνία ή το σύστημα, 
μαζί με αντίγραφα των σχετικών 
πιστοποιητικών.
xii) Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 
δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο.
Η μετάφραση όλων των εγγράφων που 
αναφέρονται στα σημεία x έως xii είναι 
διαθέσιμη, ιδίως σε τρίτα μέρη, στην 
επίσημη γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες 
των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι 
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πρώτες ύλες.
Στις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στα σημεία i) έως iii) και στο σημείο viii), 
τα τρίτα μέρη μπορούν να επικουρούνται 
από τους αντιπροσώπους τους.
Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 
i), vii) και viii) διατηρούνται για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών και είναι προσιτά 
στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.
Η συμφωνία ή το σύστημα περιλαμβάνει 
διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να ασκεί τις εξουσίες που 
προβλέπονται από την πρώτη παράγραφο 
του άρθρου 19 παράγραφος 6 τέταρτο 
εδάφιο.
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 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
σημείο ii), οι κατάλογοι των ζωνών 
αυτών πρέπει να πληρούν κατάλληλα 
πρότυπα αντικειμενικότητας και 
συνέπειας με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και να προβλέπουν τις δέουσες 
διαδικασίες προσφυγής.»

Or. en

Τροπολογία 431
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6. Σύμφωνα με την παράγραφο 6α, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της 
παραγράφου 4 εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3, λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις που 
λαμβάνονται από το κοινό δυνάμει της 
παραγράφου 6α. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6δ, η διάρκεια ισχύος των 
αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει τα 
πέντε έτη.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να 
εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, δημοσιεύει τη συμφωνία ή 
το σύστημα για την πλατφόρμα 
διαφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 
24. Όλα τα συστατικά στοιχεία της 
συμφωνίας ή του συστήματος 
συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση με 
την οποία καλεί το κοινό να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του σε σχέση με τη 
συμφωνία ή το σύστημα. Η περίοδος
υποβολής των παρατηρήσεων διαρκεί 
τουλάχιστον δύο μήνες μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της 
ανακοίνωσης.
Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με τη συμφωνία ή το σύστημα στην 
πλατφόρμα διαφάνειας. Κατά την 
κατάρτιση της έκθεσης, η Επιτροπή 
δύναται να βασιστεί στην 
εμπειρογνωμοσύνη τρίτων μερών. Τυχόν 
σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με 
άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση της έκθεσης προσδιορίζεται 
και επιλύεται.
Κατόπιν έκδοσης απόφασης στο πλαίσιο 
της παραγράφου 4, η συμφωνία ή το 
σύστημα δημοσιεύεται στην πλατφόρμα 
διαφάνειας. Όλα τα συστατικά στοιχεία 
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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 
προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω 
δράση.
Όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες εγείρουν 
αμφιβολίες για το εάν μια συμφωνία ή ένα 
σύστημα, σχετικά με την οποία έχει 
εκδοθεί απόφαση στο πλαίσιο της 
παραγράφου 4, εξακολουθεί να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5, η 
Επιτροπή αξιολογεί την πρακτική 
λειτουργία της συμφωνίας ή του 
συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να έχει 
πρόσβαση σε κάθε σχετικό έγγραφο που 
δημιουργείται ή τηρείται για τους 
σκοπούς της λειτουργίας 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 που 
αναφέρεται στο άρθρο 25β. Η αναστολή 
ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο, όταν η 
Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση την 
εκτίμησή της, ότι το ζήτημα 
διευθετήθηκε.»

Or. en
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Τροπολογία 432
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 γ (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Στο άρθρο 18, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9α. Το αργότερο έως το [ένα έτος μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία επανεξετάζει την 
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 
φορείς και βασίζεται στην πρακτική 
εμπειρία που αποκομίσθηκε από την 
εφαρμογή των συμφωνιών ή των 
συστημάτων. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη 
τα σχετικά και διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης 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 τη 
προσβασιμότητα του συστήματος, τη 
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διαθεσιμότητα των μεταφράσεων στις 
επίσημες γλώσσες των χωρών και 
περιφερειών από τις οποίες προέρχονται 
οι πρώτες ύλες, την προσβασιμότητα σε 
έναν κατάλογο με τους πιστοποιημένους 
φορείς και τα σχετικά πιστοποιητικά, την 
προσβασιμότητα στις εκθέσεις του 
ελεγκτή,
– η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
φορέων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
διαβούλευση με τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της 
επανεξέτασης του συστήματος καθώς και 
κατά τη διάρκεια των ελέγχων,
– η γενικότερη ανθεκτικότητα του 
συστήματος, ιδίως υπό το πρίσμα 
κανόνων σχετικά με τη διαπίστευση, τα 
προσόντα και την ανεξαρτησία των 
ελεγκτών και των οικείων φορέων του 
συστήματος,
– η εμπορική ανανέωση του συστήματος.
Η Επιτροπή, εάν κρίνεται σκόπιμο υπό το 
πρίσμα της έκθεσης, υποβάλλει πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με εθελοντικά συστήματα με σκοπό την 
προαγωγή βέλτιστων πρακτικών.»

Or. en

Τροπολογία 433
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο άρθρο 18, προστίθεται η 
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ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9α. Ανατίθεται στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25β με στόχο την 
πρόληψη δόλιας ταξινόμησης των 
πρώτων υλών ως αποβλήτων εφόσον δεν 
τηρείται το άρθρο 4 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ ή ένα συγκρίσιμο πρόγραμμα 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και 
διαχείρισης των αποβλήτων. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, εν αναμονή 
των οποίων οι πρώτες ύλες δεν 
θεωρούνται ως απόβλητα για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.»

Or. en

Τροπολογία 434
Bas Eickhout

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 435
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
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το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και βιορευστών τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2 υπολογίζεται ως εξής:
α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, 
εάν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος 
V προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής,
περιλαμβάνοντας τιμές που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή χρήσης γης όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ, και 
όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα 
ή βιορευστά που έχει υπολογισθεί 
σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ 
του παραρτήματος V ισούται ή είναι 
μικρότερη του μηδενός, 
χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή·
β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 
τιμή η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 
μέρος Γ του παραρτήματος 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 V, όταν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αναλυτικές 
προκαθορισμένες τιμές του μέρους Δ ή Ε 
του παραρτήματος V για ορισμένους 
παράγοντες, και πραγματικές τιμές που 
υπολογίζονται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του μέρους Γ του 
παραρτήματος V, για όλους τους άλλους 
παράγοντες εκτός της τιμής eiluc, για την 
οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι τιμές 
που αναφέρονται στο παράρτημα VIII.»

Or. en
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Τροπολογία 436
Anne Delvaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 1 στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, 
εάν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος 
V προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και 
όταν η τιμή edl για τα εν λόγω 
βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του 
μέρους Γ του παραρτήματος V ισούται ή 
είναι μικρότερη του μηδενός, με την 
προσθήκη εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο σημείο α) του άρθρου 
19 του μέρους Γ του παραρτήματος V,
χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένταξη των εκπομπών ILUC κατά τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
βιοκαύσιμα από το 2018 και μετά.

Τροπολογία 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η παράγραφος 1 στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, 
εάν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος 
V προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και 
όταν η τιμή edl για τα εν λόγω 
βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του 
μέρους Γ του παραρτήματος V ισούται ή 
είναι μικρότερη του μηδενός, 
χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή·»

Or. en

Τροπολογία 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a a) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στα σημεία 
α), β) και γ) περιλαμβάνουν τις εκπομπές 
από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης
σύμφωνα με το παράρτημα VIII, εφόσον 
υπερβαίνουν το μέγιστο μερίδιο που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ).»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναφορά στην ένταξη των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης κατά τον 
υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα πάνω από το όριο.

Τροπολογία 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 5, η τελευταία 
πρόταση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β).»

Or. en

Τροπολογία 440
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 



AM\937597EL.doc 63/97 PE513.034v01-00

EL

τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
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 (π.χ. σε επίπεδο 
πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη πρόσθετων 
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· και η 
ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες 
από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγοντες ILUC, όπως ορίζονται στο παράρτημα VIII, δεν έχουν στερεή επιστημονική 
βάση και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφούν.

Τροπολογία 441
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
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 (π.χ. σε επίπεδο 
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πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη πρόσθετων 
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· και η 
ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες 
από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. fr

Τροπολογία 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
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 (π.χ. σε επίπεδο 
πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη πρόσθετων 
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται 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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Τροπολογία 443
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
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 (π.χ. σε επίπεδο 
πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη πρόσθετων 
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες 
που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· και η 
ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες 
από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 19 παράγραφος 5 περιέχει σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 444
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) η παράγραφος 6 διαγράφεται.

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
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 (π.χ. σε επίπεδο 
πρώτης ύλης)• η συμπερίληψη 
πρόσθετων τιμών εκπομπών για νέες 
πρώτες ύλες που ενδεχομένως διατίθενται 
στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων• και η ανάπτυξη 
παραγόντων για πρώτες ύλες από μη 
εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. es

Τροπολογία 445
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
στην οποία συγκαταλέγονται η 
αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά 
ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές λόγω 

6. «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, 
και τον καθορισμό των τιμών για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης για κάθε νομικό έτος 
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έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· ο 
καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο 
επίπεδο διαχωρισμού (π.χ. σε επίπεδο 
πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη πρόσθετων 
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες που 
ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων· και η 
ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες 
από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

σύμφωνα με το παράρτημα VIII· ο 
καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο 
επίπεδο διαχωρισμού (π.χ. σε επίπεδο 
πρώτης ύλης)· η συμπερίληψη πρόσθετων 
τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες που 
ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων· και η 
ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες 
από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ετήσιος καθορισμός των τιμών για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης.

Τροπολογία 446
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6α:
«6α. Για την προστασία των επενδύσεων 
που έχουν ήδη γίνει και αφορούν 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν την 1η 
Ιουλίου 2014 ή προγενέστερα, οι 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που αναφέρονται στο 
παράρτημα VIII της παρούσας οδηγίας 
δεν λαμβάνονται υπόψη στους 
υπολογισμούς που εκτελούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 και αφορούν το 
μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά και άλλα είδη χερσαίων 
ενεργειακών καλλιεργειών έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017.»
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Or. en

Τροπολογία 447
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
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. fr

Τροπολογία 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
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 449
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«8α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον 
αφορά τον καθορισμό λεπτομερών 
ορισμών, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών προδιαγραφών, που 
απαιτούνται για τις κατηγορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 9.»

Or. es

Τροπολογία 450
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο ε β (νέο)
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«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 εδάφη, μέσω 
προσαύξησης παρόμοιας με εκείνη που 
προβλέπεται για τη βιομάζα που 
προέρχεται από εδάφη υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα V μέρος Γ σημείο 8.»

Or. es

Τροπολογία 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το άρθρο 21 απαλείφεται. 8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 
απαλείφεται.

Or. en
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Τροπολογία 452
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 21α
Βιοκαύσιμα και βιορευστά με μηδενικές 
εκπομπές ILUC
1. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) συμβατικά βιοκαύσιμα σε ποσότητα 
που δεν υπερβαίνει το 5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020 και κατά τα επόμενα έτη·
β) συμβατικά βιοκαύσιμα που 
υπερβαίνουν την ποσότητα που ορίζεται 
στο στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου, εφόσον παράγονται από 
βιομάζα non-ILUC όπως ορίζεται στο 
παράρτημα VIII·
γ) προηγμένα βιοκαύσιμα.
2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή ορίζει και δημοσιεύει 
κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά 
συστήματα έκδοσης πιστοποιήσεων 
βιομάζας Non-ILUC για τους 
καλλιεργητές ή τους παραγωγούς 
βιομάζας αυτού του τύπου. Έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2014, κάθε κράτος μέλος 
υποβάλλει το εθνικό του σύστημα 
έκδοσης πιστοποιήσεων βιομάζας Non-
ILUC για τους καλλιεργητές ή τους 
παραγωγούς βιομάζας αυτού του τύπου 
και η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά 
συστήματα, και κυρίως την 
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καταλληλότητα των μέτρων που 
σκοπεύουν να λάβουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ενσωμάτωσης των εν λόγω 
πιστοποιήσεων στα εθελοντικά 
συστήματα αειφορίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμβατικά βιοκαύσιμα που δεν υπερβαίνουν την ποσότητα που παράγεται σήμερα στην ΕΕ 
δεν προκαλούν έμμεση αλλαγή χρήσης της γης, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή. Ωστόσο,
οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα συμβατικών βιοκαυσίμων θα πρέπει να παράγεται από 
βιομάζα που δεν προκαλεί έμμεση αλλαγή στη χρήση γης, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII.

Τροπολογία 453
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Για την εκτίμηση της καθαρής 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, 
το κράτος μέλος δύναται, για τους 
σκοπούς των εκθέσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, να χρησιμοποιεί τις 
τυπικές τιμές των μερών Α και Β του 
παραρτήματος V και προσθέτει τις 
εκτιμήσεις για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII.»

Or. en
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Τροπολογία 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Για την εκτίμηση της καθαρής 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, 
το κράτος μέλος δύναται, για τους 
σκοπούς των εκθέσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, να χρησιμοποιεί τις 
τυπικές τιμές των μερών Α και Β του 
παραρτήματος V και προσθέτει τις 
εκτιμήσεις για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII.»

Or. es

Τροπολογία 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

9. Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 
απαλείφεται.

«2. Για την εκτίμηση της καθαρής 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, 
το κράτος μέλος δύναται, για τους 
σκοπούς των εκθέσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, να χρησιμοποιεί τις 
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τυπικές τιμές των μερών Α και Β του 
παραρτήματος V και προσθέτει τις 
εκτιμήσεις για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII.»

Or. en

Τροπολογία 456
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
25β:

διαγράφεται

«Άρθρο 25β
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 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο 
και στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
ισχύει επ’ αόριστον [από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο 
και στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
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προσδιορίζεται σε αυτή και παράγει 
αποτελέσματα από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία 
προσδιορίζεται 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 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο 
και του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλουν 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 457
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 ισχύει
επ’ αόριστον [από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 6 και 7 ισχύει 5 
έτη από [Η Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων πρέπει να συμπληρώσει την 
ημερομηνία έναρξης 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 προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τυποποιημένη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο 
και στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
ισχύει επ’ αόριστον [από την ημερομηνία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5 ισχύει 5 έτη [από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] με τη δυνατότητα 
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έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. παράτασης της περιόδου αυτής.

Or. en

Τροπολογία 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 ισχύει 
επ’ αόριστον [από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 ισχύει 
για περίοδο πέντε ετών [από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Or. it

Τροπολογία 460
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 ισχύει 
επ’ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο ιε α), στο άρθρο 5 
παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 
19 παράγραφοι 5, 7 και 8 ισχύει επ’ 
αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. es
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Τροπολογία 461
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
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 2 στοιχείο ιε α), στο άρθρο 5 
παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 
19 παράγραφοι 5, 7 και 8 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
καθορίζεται στις διατάξεις της. Δεν θίγει
το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. es

Τροπολογία 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5 μπορεί να 
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παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο 
και στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7
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.

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 463
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
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 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 6 και 7 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 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
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 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
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. it

Τροπολογία 465
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο ιε 
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παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και του άρθρου 
19 παράγραφοι 5, 6 και 7 τίθεται σε ισχύ
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν 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 περίοδος παρατείνεται κατά 2 μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

α), του άρθρου 5 παράγραφος 5, του 
άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο 
εδάφιο και του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 7 
και 8 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλουν 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 περίοδος παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο 
και του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλουν 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 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλουν 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 ανωτέρω προθεσμία 
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το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και του άρθρου 
19 παράγραφοι 5, 6 και 7 τίθεται σε ισχύ
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν 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.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και του άρθρου 
19 παράγραφοι 5, 6 και 7 τίθεται σε ισχύ
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν 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. it

Τροπολογία 468
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία για την εισαγωγή, στα 
κατάλληλα κριτήρια αειφορίας που 
πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Το αργότερο έως το [ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζονται 
οι θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
των συμβατικών και των προηγμένων
βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η έκθεση 
βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές πληροφορίες.

Η έκθεση επανεξετάζει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών στις, μεταξύ 
άλλων, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στη 
χρήση.
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών 
επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών, η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα 
έξοδα που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές και 
φορολογούμενους, κυρίως αυτά που 
απορρέουν από τα συστήματα στήριξης 
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και τις τιμές των καυσίμων, καθώς και 
τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 
άμεσα στη βιομηχανία βιοκαυσίμων και 
βιορευστών.
Η επανεξέταση των κοινωνικών 
επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών εξετάζει την κατανομή των 
οφελών και των κινδύνων στα τρίτα μέρη 
στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται 
οι πρώτες ύλες, ιδίως στους αυτόχθονες 
πληθυσμούς και στις τοπικές κοινότητες. 
Πρέπει επίσης να επανεξετάζεται η 
εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των 
υφιστάμενων κανόνων για την κοινωνική 
αειφορία, μεταξύ άλλων, όπως 
προβλέπεται στα αναγνωρισμένα 
εθελοντικά συστήματα.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών, στην 
έκθεση εξετάζεται η τεχνική και 
οικονομική διαθεσιμότητα των αειφόρων 
πρώτων υλών και τα απολεσθέντα οφέλη 
που προκύπτουν όταν οι πρώτες ύλες δεν 
χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην 
παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, στα 
προϊόντα ή ως φυσικά λιπάσματα. 
Εξετάζεται ολόκληρος ο κύκλος ζωής 
των συμβατικών και προηγμένων 
βιοκαυσίμων και βιορευστών. Εξετάζεται 
η χρήση ορυκτών καυσίμων σε κάθε 
στάδιο του κύκλου ζωής, και ειδικότερα 
για την παραγωγή λιπασμάτων, την 
ενέργεια που απαιτείται για τη διαδικασία 
και τη μεταφορά, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η ενεργειακή απόδοση της 
ενέργειας που επενδύεται τόσο από τα 
συμβατικά όσο και τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά και να 
επαληθευτεί ο αντίκτυπος των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών σε ό,τι 
αφορά την ενεργειακή ασφάλεια.
Εάν κρίνεται σκόπιμο με βάση την 
έκθεση, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. 
Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία για την εισαγωγή, στα 
κατάλληλα κριτήρια αειφορίας που 
πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η
Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται η 
πρόοδος στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
πιστοποίησης για τις πρώτες ύλες 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται με χαμηλό κίνδυνο ILUC, 
καθώς και η αποτελεσματικότητά του, με 
σκοπό την εφαρμογή των εκτιμήσεων
μηδενικών εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης στον υπολογισμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
καυσίμων δυνάμει των οδηγιών 
2009/30/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ. Η έκθεση 
συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, από 
νομοθετική πρόταση καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. en
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Τροπολογία 470
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα 
κριτήρια αειφορίας που πρέπει να 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2021, παραγόντων εκτιμώμενων 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, καθώς και από επανεξέταση 
της αποτελεσματικότητας των κινήτρων 
που προβλέπονται, στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από πρώτες 
ύλες μη παραγόμενες από την καλλιέργεια 
γης και από άλλες καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για τη διατροφή.

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εφαρμογή κατάλληλων κριτηρίων
αειφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από πρώτες 
ύλες μη παραγόμενες από την καλλιέργεια 
γης και από άλλες καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για τη διατροφή.

Or. en

Τροπολογία 471
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία για την εισαγωγή, στα 
κατάλληλα κριτήρια αειφορίας που 
πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Or. es

Τροπολογία 472
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
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διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης.

Or. fr

Τροπολογία 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
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έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων της 
παραγωγής βιοκαυσίμων στους κλάδους 
που βασίζονται στη δασοκομία και στη 
διαθεσιμότητα ξύλου. Η έκθεση 
συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, από 
νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για 
την ενθάρρυνση της χρήσης βιοκαυσίμων
από πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης.

Or. en

Τροπολογία 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται,
με βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 

1. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία όπως αναφέρεται στο άρθρο 
25 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
επεξεργάζεται, πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, τα καλύτερα 
επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης που συνδέονται 
με την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
βιορευστών.
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εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

2. Με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, η Επιτροπή 
υποβάλλει, πριν από την 31η Δεκεμβρίου 
2018, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που 
περιλαμβάνει εκτίμηση της 
διαθεσιμότητας των οικονομικά 
αποδοτικών βιοκαυσίμων από πρώτες 
ύλες μη παραγόμενες από την καλλιέργεια 
γης και από άλλες καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για τη διατροφή έως το 
2020 και των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε)
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα 
από πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. en
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Τροπολογία 475
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά
στοιχεία για την εισαγωγή, στα κατάλληλα 
κριτήρια αειφορίας που πρέπει να 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2021, παραγόντων εκτιμώμενων εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
καθώς και από επανεξέταση της 
αποτελεσματικότητας των κινήτρων που 
προβλέπονται, στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για 
βιοκαύσιμα από πρώτες ύλες μη 
παραγόμενες από την καλλιέργεια γης και 
από άλλες καλλιέργειες μη προοριζόμενες 
για τη διατροφή.

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα στοιχεία που 
ανταποκρίνονται στην επιστημονική 
μέθοδο, η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα 
οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που σχετίζεται με 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
βιορευστών. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν 
είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση
βασιζόμενη στα καλύτερα στοιχεία για την 
εισαγωγή που ανταποκρίνονται στην 
επιστημονική μέθοδο, στα κατάλληλα 
κριτήρια αειφορίας που πρέπει να 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2021, παραγόντων εκτιμώμενων εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
καθώς και από επανεξέταση της 
αποτελεσματικότητας των κινήτρων που 
προβλέπονται, στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για 
βιοκαύσιμα από πρώτες ύλες μη 
παραγόμενες από την καλλιέργεια γης και 
από άλλες καλλιέργειες μη προοριζόμενες 
για τη διατροφή. Η χρήση των 
παραγόντων που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο για τις εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης σε εγκαταστάσεις παραγωγής 
βιοκαυσίμων που τέθηκαν σε λειτουργία 
πριν από το 2017, δεν θα πρέπει να έχει 
ως αποτέλεσμα την κατηγοριοποίηση των 
βιοκαυσίμων που παράγονται σε αυτές 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληρούν 
πλέον τα κριτήρια αειφορίας. Ωστόσο 
πρέπει να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω 
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βιοκαύσιμα θα επιφέρουν μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 45%. Έως 
τα τέλη του 2017, η παραπάνω ρύθμιση 
θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ για όλες τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παρούσα νομοθεσία πρέπει να 
ανταποκρίνονται στην επιστημονική μέθοδο. Επομένως, είναι αναγκαίες γνωμοδοτήσεις από 
πραγματογνώμονες. Προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στα κριτήρια αειφορίας 
παράγοντες που άπτονται της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, πρέπει πρώτα να αποδείξουν ότι 
είναι κατάλληλοι για χρήση στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στη νομοθεσία επαρκείς ρήτρες κεκτημένων δικαιωμάτων. 

Τροπολογία 476
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
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οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. en

Τροπολογία 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται για 
βιοκαύσιμα από πρώτες ύλες μη 
παραγόμενες από την καλλιέργεια γης και 
από άλλες καλλιέργειες μη προοριζόμενες 
για τη διατροφή.
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Or. it

Τροπολογία 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για:

- τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών·

- την ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στα 
κράτη μέλη και τη συνεκτίμηση της 
ανάγκης για βελτίωση της ασφάλειας 
εφοδιασμού καυσίμων τύπου ντίζελ.
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Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, ο ένας από τους τρεις προτεινόμενους στόχους είναι η 
ενθάρρυνση μιας περισσότερο δυναμικής διείσδυσης των προηγμένων βιοκαυσίμων στην 
αγορά: κατά συνέπεια, είναι λογικό και χρήσιμο η έκθεση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα των μέτρων να αφορά και αυτό το σημαντικό θέμα.

Τροπολογία 479
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
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έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση 
των επιπτώσεων της παραγωγής 
βιοκαυσίμων στους κλάδους της ξυλείας, 
στη διαθεσιμότητα του ξύλου και στους 
τομείς που εκμεταλλεύονται τη βιομάζα.
Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. fr

Τροπολογία 480
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, 
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη ότι οι 
τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων 
βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη και 
ενδέχεται να εκδοθούν, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, περαιτέρω μέτρα για τον 
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [12 μήνες μετά την 
έκδοση]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο [2 έτη μετά την έκδοση]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Καθίσταται διαθέσιμη υπό 
ενοποιημένη μορφή εντός τριών μηνών 
από την έναρξη ισχύος της.
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