
AM\937598EL.doc PE513.035v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2012/0288(COD)

3.6.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
483 - 620

Σχέδιο έκθεσης
Corinne Lepage
(PE508.236v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές

Πρόταση οδηγίας
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE513.035v01-00 2/101 AM\937598EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\937598EL.doc 3/101 PE513.035v01-00

EL

Τροπολογία 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 484
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
τροποποιούνται ως εξής:

Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 
2009/30/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009,
τροποποιούνται ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στην παραγωγή και 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·
edl = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
ep = εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·
eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην 
καλύτερη γεωργική διαχείριση·
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης·
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός συντελεστή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (eiluc) εξασφαλίζει ότι οι 
εκπομπές που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης υπολογίζονται κατά τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης προς το κριτήριο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 486
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στην παραγωγή και 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
ep = εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·
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eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην 
καλύτερη γεωργική διαχείριση·
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης·
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.»

Or. en

Τροπολογία 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στην παραγωγή και 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
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eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε αλλαγή των χρήσεων 
γης·
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
ep = εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·
eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην 
καλύτερη γεωργική διαχείριση·
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης·
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.»

Or. en

Τροπολογία 488
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημεία 7, 8, 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA είναι 
το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα 
επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
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από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ανά μονάδα επιφάνειας 
ετησίως).»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 489
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημεία 7, 8, 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
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επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο·
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ανά μονάδα επιφάνειας 
ετησίως).»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. es

Τροπολογία 490
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημεία 7, 8, 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 

«7. Οι ανηγμένες σε ετήσια βάση εκπομπές 
από την μεταβολή των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης, el, 
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χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος:

υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
όπου: όπου:

el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης (μετρούμενες σε 
μάζα (γραμμάρια) ισοδυνάμου CO2 ανά 
μονάδα ενέργειας παραγόμενης από 
βιοκαύσιμο (megajoule))·

el = οι ανηγμένες σε ετήσια βάση εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από την μεταβολή 
των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
της χρήσης γης (μετρούμενες σε μάζα 
(γραμμάρια) ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα 
ενέργειας παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·

CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·

CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·

CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA είναι 
το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα 
επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και

CSA = το συνδεόμενο με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA είναι 
το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα 
επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο· 

P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ανά μονάδα επιφάνειας 
ετησίως)·»

P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ανά μονάδα επιφάνειας 
ετησίως)· και
eB = προσαύξηση 29 g CO2eq/MJ για τα 
βιοκαύσιμα των οποίων η βιομάζα 
προέρχεται από αποκατεστημένα 
υποβαθμισμένα εδάφη υπό τους όρους 
του σημείου 8.»
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β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ποιότητας υποβαθμισμένων εδαφών, ιδίως των επικλινών, συμβάλλει στον 
περιορισμό του κινδύνου φυσικών απειλών, π.χ. κατολισθήσεων, ενώ παράλληλα το έδαφος 
χρησιμοποιείται και για επωφελή σκοπό, δηλαδή την εξαγωγή φυτικής ύλης που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε μορφή βιοκαυσίμου. Η 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών δεν πρέπει να θεωρείται αναγκαία ως αυτοσκοπός αλλά 
ως παράμετρος που συμβάλει στη συνηθέστερη μορφή ασφάλειας, δηλαδή στην ελάττωση του 
κινδύνου φυσικών καταστροφών με σοβαρές συνέπειες.

Τροπολογία 491
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στη 
λήψη ή στην καλλιέργεια (eec), στην 
άμεση αλλαγή χρήσης γης (el), στην 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης (eiluc), πρέπει 
να αποδίδονται στα παραπροϊόντα με 
βάση το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Οι 
εκπομπές που αποδίδονται στα 
παραπροϊόντα πρέπει να θεωρούνται 
συμπληρωματικές των εκπομπών που 
αποδίδονται στο βασικό προϊόν.»

Or. en

Τροπολογία 492
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημείο 19 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (eiluc) 
θεωρούνται μηδενικές έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2017 και υπολογίζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα V από την 
1η Ιανουαρίου 2018.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος υπολογισμού αυτού του συντελεστή πρέπει να εξομοιωθεί με τις άλλες μεθόδους, για 
λόγους σαφήνειας και εύκολης αναφοράς, και να αναφέρει ειδικά τη συμπερίληψη των 
εκπομπών που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης από το 2018 και εξής.

Τροπολογία 493
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – μέρος Γ – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (eiluc) 
υπολογίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα V.»

Or. en

Τροπολογία 494
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
V:

διαγράφεται

«Παράρτημα V
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά 

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55

Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος Γ 
σημείο 7.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογήσεις στο άρθρο 7α παράγραφος 6 και στο άρθρο 7β παράγραφος 2.

Τροπολογία 495
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
V:

διαγράφεται

«Παράρτημα V
Μέρος Α. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55

Μέρος Β. Βιοκαύσιμα και βιορευστά των 
οποίων οι εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
θεωρούνται μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
παράγονται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες πρώτων υλών θα θεωρούνται 
ότι έχουν μηδενικές εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
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στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»

Or. es

Τροπολογία 496
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
μετατροπή φυτικών αμύλων, σακχάρων 
και/ή λιπαρών οξέων από καλλιέργειες 
θεωρείται ότι έχουν εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, που θα προσδιορίζονται από 
την Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό 
έτος.

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά 

12 Για την εκτίμηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

Σακχαρούχα 
φυτά

13 Για την εκτίμηση των συνολικών ετησίων 
εκπομπών από την τροποποίηση των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
χρήσης γης (Egross iluc global) 
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εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:

Ελαιούχα φυτά 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

όπου:
LUCglobal = Συνολική αλλαγή χρήσης 
γης κατά το έτος που προηγήθηκε της 
παραγωγής βιοκαυσίμων (έτος 
αναφοράς) (μετρούμενη ως μονάδες 
επιφανείας (ha))·
∑ dLUCglobal = Αθροιστικές συνολικές 
άμεσες αλλαγές χρήσης γης για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων κατά το έτος που 
προηγήθηκε (μετρούμενες ως μονάδες 
επιφανείας (ha))·
CSRW = το προηγούμενο απόθεμα 
άνθρακα (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων του 
εδάφους και της βλάστησης) των νέων 
καλλιεργούμενων εδαφών παγκοσμίως 
κατά το προηγούμενο έτος.
CSΑW = το υφιστάμενο απόθεμα 
άνθρακα (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων του 
εδάφους και της βλάστησης) των νέων 
καλλιεργούμενων εδαφών παγκοσμίως 
κατά το προηγούμενο έτος. Σε 
περιπτώσεις όπου το απόθεμα άνθρακα 
συσσωρεύεται περισσότερο από ένα έτος, 
η τιμή που αποδίδεται στο CSAW είναι το 
υπολογιζόμενο απόθεμα ανά εδαφική 
μονάδα μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο·
Για τον υπολογισμό των καθαρών
ετησίων εκπομπών από την τροποποίηση 
των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
χρήσης γης (Enet iluc global) 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
όπου:
Enet iluc global = οι ετήσιες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από την μεταβολή 
των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
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της χρήσης γης (μετρούμενες ως μάζα 
(τόνοι) ισοδυνάμου CO2) μειωμένες κατά 
20% για την αντιστάθμιση της 
αβεβαιότητας των μετρήσεων·
Για την εκτίμηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης ανά 
μονάδα ενέργειας βιοκαυσίμων 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
όπου:
FSbiofuels = Ποσοστό πρώτων υλών 
(φυτικά άμυλα, σάκχαρα και/ή λιπαρά 
οξέα από καλλιέργειες μετρούμενα ως 
μάζα (τόνοι)) που μετετράπησαν σε 
βιοκαύσιμα το προηγούμενο έτος δια των 
παγκόσμιων καλλιεργειών λαχανικών 
(μετρούμενων ως μάζα (τόνοι)) που 
παρήχθησαν το έτος που προηγείται του 
έτους αναφοράς·
Enbiofuels = ενεργειακό περιεχόμενο 
(μετρούμενο ως ενεργειακό περιεχόμενο 
(gigajoule) με χαμηλότερη θερμαντική 
αξία) της παγκόσμιας παραγωγής 
βιοκαυσίμων κατά το προηγούμενο έτος.
1000 = συντελεστής μετατροπής t/GJ σε 
g/MJ

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιέρωση μεθόδου αντίστοιχης με εκείνη του παραρτήματος IV μέρος Γ παράγραφος 7, για 
τον υπολογισμό των εκπομπών που προκαλούνται από έμμεσες αλλαγές χρήσης γης βάσει των 
πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 497
Bas Eickhout, 

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Α – πίνακας – γραμμή 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργειακές καλλιέργειες 
μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή

15

Or. en

Τροπολογία 498
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος B – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος.

α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος 
και πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος, για τις οποίες δεν έχουν 
καθοριστεί οι εκτιμώμενες εκπομπές 
λόγω αλλαγών έμμεσης χρήσης γης για το 
έτος αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιέρωση μιας μεθοδολογίας αντίστοιχης με εκείνη του παραρτήματος IV μέρος Γ 
παράγραφος 7, για τον υπολογισμό των εκπομπών που προκαλούνται από έμμεσες αλλαγές 
χρήσης γης βάσει των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 499
Jo Leinen

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

β α) Πρώτες ύλες που δεν διατέθηκαν 
στην αγορά και που παρήχθησαν σε 
τοπικό επίπεδο για χρήση από οδικά 
οχήματα ή μη οδικά κινητά μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
εσωτερικούς γεωργικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στην παραγωγή και 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·
edl = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
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ep = εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·
eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην 
καλύτερη γεωργική διαχείριση·
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης·
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός συντελεστή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (eiluc) εξασφαλίζει ότι οι 
εκπομπές που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης υπολογίζονται κατά τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης προς το κριτήριο μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 501
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στην παραγωγή και 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
ep = εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·
eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην 
καλύτερη γεωργική διαχείριση·
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης·
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.»

Or. en
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Τροπολογία 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στην παραγωγή και 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών·
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε αλλαγή των χρήσεων 
γης·
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης·
ep = εκπομπές από την επεξεργασία·
etd= εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή·
eu= εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο·
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην 
καλύτερη γεωργική διαχείριση·
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
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γεωλογικής αποθήκευσης·
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.»

Or. en

Τροπολογία 503
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημεία 7, 8, 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
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ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·

CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
επιφάνειας ετησίως)·»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημεία 7, 8, 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται
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α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο·
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
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επιφάνειας ετησίως)·»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. es

Τροπολογία 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημεία 7, 8, 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
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είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας,
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
επιφάνειας ετησίως)·»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 506
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 7, 8, 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το παράρτημα IV μέρος Γ τροποποιείται 
ως εξής:

(1) Το παράρτημα V μέρος Γ τροποποιείται 
ως εξής:

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας 
ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας 
εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών 
των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 

«7. Οι ανηγμένες σε ετήσια βάση εκπομπές 
από την μεταβολή των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης, el, 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
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τύπος: εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
όπου: όπου:

el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης (μετρούμενες σε 
μάζα (γραμμάρια) ισοδυνάμου CO2 ανά 
μονάδα ενέργειας παραγόμενης από 
βιοκαύσιμο (megajoule))·

el = οι ανηγμένες σε ετήσια βάση εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από την μεταβολή 
των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
της χρήσης γης (μετρούμενες σε μάζα 
(γραμμάρια) ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα 
ενέργειας παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·

CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·

CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·

CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA είναι 
το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα 
επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και

CSA = το συνδεόμενο με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA είναι 
το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα 
επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο· 

P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
επιφάνειας ετησίως)·»

P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
επιφάνειας ετησίως)· και
eB = προσαύξηση 29 gCO2eq/MJ για τα 
βιοκαύσιμα των οποίων η βιομάζα 
προέρχεται από αποκατεστημένα 
υποβαθμισμένα εδάφη υπό τους όρους 
του σημείου 8.»

β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ποιότητας υποβαθμισμένων εδαφών, ιδίως των επικλινών, συμβάλλει στον 
περιορισμό του κινδύνου φυσικών απειλών, π.χ. κατολισθήσεων, ενώ παράλληλα το έδαφος 
χρησιμοποιείται και για επωφελή σκοπό, δηλαδή την εξαγωγή φυτικής ύλης που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε μορφή βιοκαυσίμου. Η 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών δεν πρέπει να θεωρείται αναγκαία ως αυτοσκοπός αλλά 
ως παράμετρος που συμβάλει στη συνηθέστερη μορφή ασφάλειας, δηλαδή στην ελάττωση του 
κινδύνου φυσικών καταστροφών με σοβαρές συνέπειες.

Τροπολογία 507
Riikka Pakarinen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στο σημείο 11 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Εάν η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές αλλού και είναι 
εγγυημένης προέλευσης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, 
χρησιμοποιείται σε μονάδα παραγωγής 
καυσίμου, οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που παράγονται από την 
ηλεκτρική ενέργεια λογίζονται ως 
μηδενικές. Ομοίως, μηδενικό λογίζεται 
και το επίπεδο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται εντός της μονάδας 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να ενθαρρυνθούν οι μονάδες παραγωγής να χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας 
ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον οι εν λόγω μονάδες 
χρησιμοποιούν ενέργεια που παράγεται αλλού. Αυτό θα αποφέρει οφέλη και στις μονάδες 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή, λόγω της αύξησης της ζήτησης για 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 508
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το σημείο 16 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
16. Η μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ή πλεονάζουσας θερμότητας 
στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας […]
λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την 
πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια ή την 
πλεονάζουσα θερμότητα που παράγεται 
από συστήματα παραγωγής καυσίμου 
που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός 
εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για 
τη συμπαραγωγή είναι παραπροϊόν άλλο 
πλην υπολείμματος γεωργικής 
καλλιέργειας. Για τον υπολογισμό αυτής 
της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 
ή πλεονάζουσας θερμότητας, το μέγεθος 
της μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται 
ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την 
παροχή, από τη μονάδα συμπαραγωγής, 
της θερμότητας ή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρειάζεται για την 
παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια ή την πλεονάζουσα 
θερμότητα λογίζεται ως ίση προς την 
ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που θα 
εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας 
παραγόταν σε σταθμό 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιεί το 
ίδιο καύσιμο με τη μονάδα 
συμπαραγωγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας 2004/8/ΕΚ είναι η μείωση της ζήτησης για πρωτογενή ενέργεια μέσω της 
προώθησης των σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, όταν υπάρχει ζήτηση 
χρησιμοποιήσιμης πλεονάζουσας θερμότητας. Στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχει σαφής ζήτηση για 
πλεονάζουσα θερμική ενέργεια. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, οι αποδοτικοί σταθμοί 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας πρέπει να αναγνωριστούν ως μέρη της παραγωγής 
βιοκαυσίμων. Ως εκ τούτου η μέθοδος της κατανομής πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει 
και τη χρήσιμη πλεονάζουσα θερμότητα στα κριτήρια υπολογισμού των εκπομπών της οδηγίας 
για τις ανανεώσιμες ενέργειες.

Τροπολογία 509
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (eiluc) 
θεωρούνται μηδενικές έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017 και υπολογίζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII από την 
1η Ιανουαρίου 2018.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος για τον υπολογισμό αυτού του συντελεστή πρέπει να εξομοιωθεί με τις άλλες 
μεθόδους για λόγους σαφήνειας και εύκολης αναφοράς και να αναφέρει ειδικά τη συμπερίληψη 
των εκπομπών που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης από το 2018 και εξής.

Τροπολογία 510
Κρίτων Αρσένης, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 19 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης (eiluc) 
υπολογίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα VΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 511
Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά 

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55

Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 



PE513.035v01-00 34/101 AM\937598EL.doc

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο η επιστήμη δεν έχει ακόμα προχωρήσει όσον αφορά την αλλαγή χρήσης γης και τα έμμεσα 
αποτελέσματα (όπως επισημαίνεται στο άρθρο 3), δεν θα ήταν συνεπές να εφαρμόζονται για τον 
υπολογισμό συντελεστές ILUC.

Τροπολογία 512
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Ομάδα πρώτων Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
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υλών έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά 

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55

Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»

Or. en

Τροπολογία 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά 

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55

Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»
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Or. en

Τροπολογία 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος Α. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55

Μέρος Β. Βιοκαύσιμα και βιορευστά των 
οποίων οι εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
θεωρούνται μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
παράγονται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες πρώτων υλών θα θεωρούνται 
ότι έχουν μηδενικές εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
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γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»

Or. es

Τροπολογία 515
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα VIII – μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα

Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
μετατροπή φυτικών αμύλων, σακχάρων 
και/ή λιπαρών οξέων από καλλιέργειες 
θεωρείται ότι έχουν εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, που θα καθορίζονται από την 
Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος.

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά 

12 Για την εκτίμηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

Σακχαρούχα 
φυτά

13 Για την εκτίμηση των συνολικών ετησίων 
εκπομπών από την τροποποίηση των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
χρήσης γης (Egross iluc global) 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:

Ελαιούχα φυτά 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

όπου:
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LUCglobal = Συνολική αλλαγή χρήσης 
γης κατά το έτος που προηγήθηκε της 
παραγωγής βιοκαυσίμων (έτος 
αναφοράς) (μετρούμενη ως μονάδες 
επιφανείας (ha))·
∑ dLUCglobal = Αθροιστικές συνολικές 
άμεσες αλλαγές χρήσης γης για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων κατά το έτος που 
προηγήθηκε (μετρούμενες ως μονάδες 
επιφανείας (ha))·
CSRW = το προηγούμενο απόθεμα 
άνθρακα (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων του 
εδάφους και της βλάστησης) των νέων 
καλλιεργούμενων εδαφών παγκοσμίως 
κατά το προηγούμενο έτος.
CSΑW = το υφιστάμενο απόθεμα 
άνθρακα (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων του 
εδάφους και της βλάστησης) των νέων 
καλλιεργούμενων εδαφών παγκοσμίως 
κατά το προηγούμενο έτος. Σε 
περιπτώσεις όπου το απόθεμα άνθρακα 
συσσωρεύεται περισσότερο από ένα έτος, 
η τιμή που αποδίδεται στο CSAW είναι το 
υπολογιζόμενο απόθεμα ανά εδαφική 
μονάδα μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο·
Για τον υπολογισμό των καθαρών 
ετησίων εκπομπών από την τροποποίηση 
των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
χρήσης γης (Enet iluc global) 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
όπου:
Enet iluc global = οι ετήσιες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από την μεταβολή 
των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής 
της χρήσης γης (μετρούμενες ως μάζα 
(τόνοι) ισοδυνάμου CO2) μειωμένες κατά 
20% για την αντιστάθμιση της 
αβεβαιότητας των μετρήσεων·
Για την εκτίμηση των εκπομπών λόγω 
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έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης ανά 
μονάδα ενέργειας βιοκαυσίμων 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
όπου:
FSbiofuels = Ποσοστό πρώτων υλών 
(φυτικά άμυλα, σάκχαρα και/ή λιπαρά 
οξέα από καλλιέργειες μετρημένα ως 
μάζα (τόνοι)) που μετετράπησαν σε 
βιοκαύσιμα το προηγούμενο έτος δια των 
παγκόσμιων καλλιεργειών λαχανικών 
(μετρούμενων ως μάζα (τόνοι)) που 
παρήχθησαν το έτος που προηγείται του 
έτους αναφοράς·
Enbiofuels = ενεργειακό περιεχόμενο 
(μετρούμενο ως ενεργειακό περιεχόμενο 
(gigajoule) με χαμηλότερη θερμαντική 
αξία) της παγκόσμιας παραγωγής 
βιοκαυσίμων κατά το προηγούμενο έτος.
1000 = συντελεστής μετατροπής t/GJ σε 
g/MJ

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιέρωση μεθόδου αντίστοιχης με εκείνη του παραρτήματος V παράγραφος 7, για την 
εκτίμηση των εκπομπών που προκαλούνται από έμμεσες αλλαγές χρήσης γης βάσει των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 516
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/EΚ
Παράρτημα VΙΙΙ – Μέρος Α – πίνακας – γραμμή 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργειακές καλλιέργειες 
μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή

15
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Or. en

Τροπολογία 517
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII – μέρος B – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος.

α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος 
και πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος, για τις οποίες δεν έχουν 
υπολογιστεί οι εκτιμώμενες εκπομπές 
λόγω αλλαγών έμμεσης χρήσης γης για το 
έτος αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιέρωση μιας μεθόδου αντίστοιχης με εκείνη του παραρτήματος V παράγραφος 7, για την 
εκτίμηση των εκπομπών που προκαλούνται από έμμεσες αλλαγές χρήσης γης βάσει των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 518
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/EΚ
Παράρτημα VIII – μέρος Β – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πρώτες ύλες που δεν διατέθηκαν 
στην αγορά και που παρήχθησαν σε 
τοπικό επίπεδο για χρήση από οδικά 
οχήματα ή μη οδικά κινητά μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
εσωτερικούς αγροτικούς σκοπούς.



PE513.035v01-00 42/101 AM\937598EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 519
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIIΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
παράρτημα VIIIα:
«Α. Όπως ορίζεται λεπτομερώς μέσω των 
διαδικασιών που εγκρίνει η Επιτροπή στο 
πλαίσιο εγκεκριμένου εθνικού 
συστήματος, βιομάζα non - ILUC είναι:
1. Βιομάζα που καλλιεργείται ως δεύτερη 
ετήσια καλλιέργεια σε περιοχή που δεν 
είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για 
δεύτερη ετήσια καλλιέργεια·
2. Βιομάζα που είναι το προϊόν αυξήσεων 
της απόδοσης που δεν θα προέκυπταν σε 
περίπτωση απουσίας ζήτησης 
βιοκαυσίμων εκ μέρους της βιομηχανίας 
βιοκαυσίμων, όπως ορίζεται λεπτομερώς 
στο τμήμα Β του παρόντος 
παραρτήματος·
Β. Αναλύσεις της εντατικοποίησης των 
καλλιεργειών
1. Ένα εθνικό σύστημα μπορεί να 
πιστοποιεί τη βιομάζα ως βιομάζα τύπου 
non-ILUC σε ποσότητα, για κάθε είδους 
καλλιέργεια για την οποία 
χρησιμοποιήθηκε το 1% ή περισσότερο 
της καλλιεργήσιμης γης του εν λόγω 
κράτους μέλους (ή οποιασδήποτε άλλης 
τρίτης χώρας που επιθυμεί να υποβάλει 
εθνικό σύστημα), που δεν θα υπερβαίνει 
την ποσότητα στην οποία το μέγεθος σε 
τόνους αυτής της καλλιέργειας που 
ορίζεται στο τμήμα Β.4 υπερβαίνει το 
μέγεθος σε τόνους αυτής της καλλιέργειας 
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που ορίζεται στο τμήμα Β.3.
2. Για κάθε είδους καλλιέργεια για την 
οποία χρησιμοποιήθηκε το 1% ή 
περισσότερο της καλλιεργήσιμης γης του 
εν λόγω κράτους μέλους (ή οποιασδήποτε 
άλλης τρίτης χώρας που επιθυμεί να 
υποβάλει εθνικό σύστημα) το 2008, το 
κράτος υπολογίζει την αύξηση της 
ετήσιας απόδοσης της καλλιέργειας στην 
επικράτειά του, υπολογίζοντας την 
αυξημένη απόδοση με βάση έναν βασικό 
τριετή κυλιόμενο μέσο όρο και έναν 
τελικό τριετή κυλιόμενο μέσο όρο.
α) Ο βασικός τριετής κυλιόμενος μέσος 
όρος είναι ο αριθμητικός μέσος του ανά 
εκτάριο μεγέθους σε τόνους της εν λόγω 
καλλιέργειας το 1997, το 1998 και το 
1999.
β) Ο τελικός τριετής κυλιόμενος μέσος 
όρος είναι ο αριθμητικός μέσος του ανά 
εκτάριο μεγέθους σε τόνους της εν λόγω 
καλλιέργειας το 2006, το 2007 και το 
2008.
γ) Η έμμεση ετήσια απόδοση είναι η 
αύξηση της απόδοσης (εκφρασμένη σε 
ποσοστά) που θα προέκυπτε αν 
αυξανόταν η απόδοση από τον βασικό 
τριετή κυλιόμενο μέσο όρο στον τελικό 
τριετή κυλιόμενο μέσο όρο σε διάστημα 
εννέα ετών. Εάν το αποτέλεσμα αυτού 
του υπολογισμού είναι μηδενικό ή 
αρνητικός αριθμός, η έμμεση ετήσια 
απόδοση αυτής της καλλιέργειας είναι 
μηδενική.
3. Κάθε κράτος μέλος (ή οποιαδήποτε 
άλλη τρίτη χώρα που επιθυμεί να 
υποβάλει εθνικό σύστημα) καταρτίζει 
πίνακα για κάθε τύπο καλλιέργειας για 
την οποία χρησιμοποιήθηκε το 1% ή 
περισσότερο της καλλιεργήσιμης γης του 
εν λόγω κράτους μέλους το 2008 στον 
οποίο η απόδοση του 2007 θεωρείται ότι 
είναι ο τελικός τριετής κυλιόμενος μέσος 
όρος για την εν λόγω καλλιέργεια, ενώ οι 
αποδόσεις που αναμένονται στη συνέχεια 
υπολογίζονται για την εν λόγω 
καλλιέργεια για καθένα από τα έτη 
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μεταξύ 2008 και 2020, αυξάνοντας την 
απόδοση κάθε χρόνο κατά την έμμεση 
ετήσια απόδοση για την εν λόγω 
καλλιέργεια. Χρησιμοποιώντας αυτήν την 
υπολογισθείσα απόδοση για το εκάστοτε 
έτος, το κράτος μέλος (ή άλλο κράτος που 
επιθυμεί να υποβάλει εθνικό σύστημα) 
πολλαπλασιάζει αυτήν την υπολογισθείσα 
απόδοση με την πραγματική έκταση της 
καλλιεργήσιμης γης που χρησιμοποιείται 
για την εν λόγω καλλιέργεια κατά το εν 
λόγω έτος.
4. Η πραγματική ετήσια απόδοση μιας 
καλλιέργειας είναι ο τελικός καθορισμός 
από το κράτος μέλος (ή από άλλο κράτος 
που επιθυμεί να υποβάλει εθνικό 
σύστημα) της ανά εκτάριο μέσης 
απόδοσης μιας συγκεκριμένης 
καλλιέργειας στην επικράτειά του. 
Χρησιμοποιώντας αυτήν την πραγματική 
απόδοση για το εκάστοτε έτος, το κράτος 
πολλαπλασιάζει αυτήν την πραγματική 
απόδοση με την πραγματική έκταση της 
καλλιεργήσιμης γης που χρησιμοποιείται 
για την εν λόγω καλλιέργεια κατά το εν 
λόγω έτος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 4α (νέα).

Τροπολογία 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:
Παράρτημα VIIIa
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Ως προηγμένα βιοκαύσιμα θεωρούνται τα 
εξής βιοκαύσιμα:
Βιολογικό υλικό του οποίου η κατάλληλη 
εναλλακτική χρήση συνδέεται με 
σημαντικές εκπομπές μεθανίου ή οξειδίου 
του αζώτου χωρίς να παράγεται ωφέλιμη 
ενέργεια.

Or. sv

Τροπολογία 521
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

διαγράφεται

«Παράρτημα ΙΧ
Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
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στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα IX (νέο) ορίζεται εκ νέου σε ξεχωριστή τροπολογία.

Τροπολογία 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

διαγράφεται

«Παράρτημα ΙΧ
Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
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μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.»

Or. it

Τροπολογία 523
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/EΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

διαγράφεται

«Παράρτημα IX
Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 19 και στο άρθρο 7α παράγραφος 6.
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Τροπολογία 524
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

διαγράφεται

«Παράρτημα IX
Α. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο 
στο στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
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ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Β. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο 
στο στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.»

Or. fr

Τροπολογία 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

διαγράφεται

Παράρτημα IX
Μέρος Α. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
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διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.»
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Or. sv

Τροπολογία 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

διαγράφεται

«Παράρτημα IX
Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Φύκη
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
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ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. 
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από παράρτημα για τις προηγμένες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας για τις 
μεταφορές.

Τροπολογία 527
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IX Παράρτημα IX

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 

Μέρος A. Πρώτες ύλες που συμβάλλουν 
στην επίτευξη του στόχου του 2% που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4) 
στοιχείο δ) σημείο i) της οδηγίας 
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περιεχομένου τους 2009/28/ΕΚ:
α) Φύκη. α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

β) Βιομάζα από αστικά απόβλητα για τα 
οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

δ) Άχυρο. δ) Άχυρο.

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

ια) Κελύφη καρπών. ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί. ιβ) Φλοιοί.

ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου. ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων 
το μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

ιδ α) Ελεύθερα λιπαρά οξέα από την 
παραγωγή φοινικέλαιου (λύματα μονάδων 
παραγωγής φοινικέλαιου) και τσαμπιά 
άδειων καρπών ελαιούχων φοινίκων.

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. ιδ β) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 

ιδ γ) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
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καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. ιδ δ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

ιδ ε) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

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 
φαινομενικού όγκου. Συνεπώς, οι πολλαπλές μετρήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της 
χρήσης των ορυκτών καυσίμων στον κλάδο των μεταφορών της ΕΕ.

Τροπολογία 528
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IX Παράρτημα IX
Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος A. Πρώτες ύλες που συμβάλλουν 
στην επίτευξη του στόχου του 2% που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) 
σημείο i)

α) Φύκη. α) Φύκη (αυτότροφα).
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 

β) Βιομάζα από συλλεχθέντα αστικά 
απόβλητα για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
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ορισμένων οδηγιών.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

δ) Άχυρο. δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

στ) Ελεύθερα λιπαρά οξέα από την 
παραγωγή φοινικέλαιου (λύματα μονάδων 
παραγωγής φοινικέλαιου) και τσαμπιά 
άδειων καρπών ελαιούχων φοινίκων.

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

ια) Κελύφη καρπών. ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί. ιβ) Φλοιοί.

ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου. ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων 
το μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. ιδ α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

ιδ β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. ιδ γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

ιδ δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι πολλαπλές μετρήσεις είναι αμφιλεγόμενες από στατιστική άποψη, καθώς οδηγούν στη 
δημιουργία «εικονικών» βιοκαυσίμων και δημιουργούν την εντύπωση ότι επιτυγχάνονται στόχοι 
της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Τροπολογία 529
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
το γεγονός ότι η τιμή των συντελεστών 
που ορίζονται στον τίτλο του 
παραρτήματος IX δεν είναι 
προσαρμοσμένη σε όλα τα προϊόντα και 
ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε νομική αβεβαιότητα.

Or. fr

Τροπολογία 530
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι 
το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι 
το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

α) Φύκη. α) Φύκη.

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
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για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων και καταλοίπων, 
αλλά όχι των διαχωριζόμενων οικιακών 
απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

δ) Άχυρο. δ) Κλάσματα βιομάζας των αποβλήτων 
και των καταλοίπων που προέρχονται 
από τη γεωργία και τις συναφείς 
βιομηχανίες, όπως υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, κελύφη, φλοιοί 
(φλούδες), στέμφυλα σταφυλιών, 
οινολάσπη και σπάδικες αραβοσίτου.

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Κλάσματα βιομάζας των αποβλήτων 
και των καταλοίπων που προέρχονται 
από τη δασοκομία και τις συναφείς 
βιομηχανίες, όπως φλοιοί, φύλλα, βελόνες, 
κλαδιά, κορυφές δέντρων, πριονίδι, 
ροκανίδια, μαύρη αλισίβα, καφέ αλισίβα, 
λιγνίνη και ταλλέλαιο·

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

ζ) Πίσσα ταλλελαίου.

η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.

ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
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ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κανένας θετικός αναλυτικός κατάλογος δεν θα είναι πλήρης εφόσον δεν θα περιλαμβάνει 
πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς που θα 
είναι κατάλοιπα διαδικασιών, τις οποίες δεν γνωρίζουμε σήμερα. Συνεπώς απαιτούνται πιο 
γενικοί ορισμοί που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα πρώτων υλών προκειμένου να προωθηθεί 
η καινοτομία νέων προηγμένων βιοκαυσίμων. Στην περίπτωση της δασοκομίας, δεν είναι 
αναγκαία η διαφοροποίηση μεταξύ διαφόρων κλασμάτων δέντρου στην παρούσα οδηγία, διότι
αυτό πρέπει να αφεθεί στην αγορά.

Τροπολογία 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο στο 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους 

Α. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο στο 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους 

α) Φύκη. α) Φύκη.

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
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δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

ια) Κελύφη καρπών. 

ιβ) Φλοιοί. ιβ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά, όπως είναι 
το άχυρο, τα υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, τα κελύφη καρπών 
(φλοιοί) και οι σπάδικες αραβοσίτου.

ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη διείσδυση των προηγμένων βιοκαυσίμων στην αγορά, είναι 
σκόπιμο να περιληφθούν στο ίδιο σημείο τα ξυλοκυτταρινούχα υλικά, αλλά και τα σακχαρούχα 
φυτά, δεδομένου ότι η ζάχαρη δεν είναι μόνο τρόφιμο αλλά αποτελεί, επιπλέον, υπόστρωμα για 
τις βιοτεχνολογίες στον κλάδο της ζύμωσης, και θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη 
καινοτομιών στον τομέα της παραγωγής προηγμένων μορφών βιοντίζελ (εξ ου και η εξαίρεση 
της αιθανόλης).

Τροπολογία 532
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το Μέρος A. Κατάλογος προηγμένων 
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μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

βιοκαυσίμων: Τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από τις ακόλουθες πρώτες 
ύλες νοούνται ως προηγμένα βιοκαύσιμα

Or. es

Τροπολογία 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος A. Συμπληρωμένος κατάλογος 
προηγμένων βιοκαυσίμων Τα βιοκαύσιμα 
που παράγονται από τις ακόλουθες 
πρώτες ύλες νοούνται ως προηγμένα 
βιοκαύσιμα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μακροπρόθεσμη επενδυτική σταθερότητα για επενδύσεις σε προηγμένα βιοκαύσιμα. 
Η ευρύτερη χρησιμοποίηση αποβλήτων και καταλοίπων συχνά απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία τεχνητών φραγμών στην αγορά μεταξύ των κρατών 
μελών, είναι σημαντικό να περιληφθούν στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας τα απόβλητα 
βιοκαυσίμων και τα υπολείμματα αχύρου. Αυτό θα ενίσχυε την επενδυτική σταθερότητα που 
απαιτείται για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Συνιστάται να ψηφιστούν ομαδικά, ως μία δέσμη, οι 
τροπολογίες που ακολουθούν.

Τροπολογία 534
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος A. Πρώτες ύλες, οι οποίες 
συνεισφέρουν στο στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή προσμέτρηση δεν είναι αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων που 
θέτει αυτή η οδηγία και ως εκ τούτου πρέπει να αφαιρεθεί από αυτήν.

Τροπολογία 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος A. Πρώτες ύλες με συμβολή στο
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4:

Or. en

Τροπολογία 536
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers, Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι 
το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος A. Απόβλητα και κατάλοιπα, των 
οποίων το μερίδιο στο στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4) 
θεωρείται ότι είναι το τετραπλάσιο του 
ενεργειακού περιεχομένου τους

Or. en

Τροπολογία 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Φύκη. α) Φύκη (αυτότροφα).

Or. en

Τροπολογία 538
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Βακτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Βακτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων χωρίς επιπτώσεις έμμεσης 
αλλαγής χρήσης γης και παρεμβολή στην τροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 540
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύει η χωριστή συλλογή
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη κλασμάτων βιομάζας των μικτών αστικών αποβλήτων –ακόμα και 
εξαιρουμένων των οικιακών απορριμμάτων που συλλέγονται χωριστά– θα μπορούσε να 
αποτελέσει κίνητρο για τους δήμους, αναλόγως των συνθηκών, για να σταματήσουν τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων και να μετατρέπουν τα μικτά αποβλήματα που συλλέγονται σε ενέργεια, 
εγκαταλείποντας έτσι τον στόχο του 2015 για χωριστή συλλογή μετάλλων, πλαστικών, χαρτιού 
και γυαλιού και παρεκκλίνοντας από την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία 
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για τα απόβλητα.

Τροπολογία 541
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύει η χωριστή συλλογή
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.

Or. en

Τροπολογία 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαχωριζόμενων βιολογικών αποβλήτων,
αλλά όχι άλλων διαχωριζόμενων οικιακών 
απορριμμάτων και απορριμμάτων χαρτιού
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
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ορισμένων οδηγιών. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των απορριμμάτων χαρτιού ως πρώτης ύλης για βιοκαύσιμα δεν δικαιολογείται από 
πλευράς ενεργειακής απόδοσης. Η ανακύκλωση και η βιώσιμη χρήση των απορριμμάτων 
χαρτιού, λόγου χάρη ως πρώτης ύλης για την παραγωγή χαρτιού, δημιουργεί επίσης θέσεις 
απασχόλησης στις περιφέρειες και αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. 
Επειδή το κείμενο της Επιτροπής δεν είναι σαφές ως προς τα διαχωριζόμενα βιολογικά 
απόβλητα, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τους.

Τροπολογία 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Βιοαποικοδομήσιμα κλάσματα των 
βιομηχανικών αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την οδηγία 2009/38/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, όπου το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων 
αναφέρεται στον ορισμό της βιομάζας στο άρθρο 2 στοιχείο ε).

Τροπολογία 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων εκτός εάν είναι δυνατή η 
βιομηχανική ή οικονομική 
επαναχρησιμοποίησή τους για άλλους 
βιομηχανικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 545
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων, των απορριμμάτων από το 
λιανικό και χονδρικό εμπόριο και των 
καταλοίπων επεξεργασίας, όχι όμως 
απόβλητα που πρέπει να συλλέγονται 
χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 546
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 
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της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη κλασμάτων βιομάζας των βιομηχανικών αποβλήτων θα μπορούσε να 
αποτελέσει κίνητρο για τους παραγωγούς αποβλήτων και για τους δήμους, αναλόγως των 
συνθηκών, για να σταματήσουν τη χωριστή συλλογή αποβλήτων και να μετατρέπουν τα μικτά 
αποβλήματα που συλλέγονται σε ενέργεια, εγκαταλείποντας έτσι τον στόχο του 2015 για 
χωριστή συλλογή μετάλλων, πλαστικών, χαρτιού και γυαλιού και παρεκκλίνοντας από την 
ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία για τα απόβλητα.

Τροπολογία 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων, απορρίμματα από το λιανικό 
και χονδρικό εμπόριο και κατάλοιπα 
διεργασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποδοτικότητας των πόρων, είναι σκόπιμο να προαχθεί στο πλαίσιο της παραγωγής 
βιοκαυσίμων η αξιοποίηση πολλών τύπων βιομηχανικών αποβλήτων, απορριμμάτων από το 
λιανικό και χονδρικό εμπόριο και καταλοίπων διεργασιών.

Τροπολογία 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων
καταλοίπων αφεψημάτων, μελάσας, 
αποβλήτων ιχθύων, καταλοίπων από την 
παραγωγή ιχθυάλευρου, αποβλήτων 
σφαγείων και αποβλήτων επεξεργασίας 
κρέατος.

Or. en

Τροπολογία 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Άχυρο. δ) Άχυρο και βιομάζα από τη συντήρηση 
εκτάσεων πρασίνου.

Or. en

Τροπολογία 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά, υγρή κοπριά, υδαρής 
κοπριά, κόπρος πουλερικών, 
περιττώματα ιχθύων και λυματολάσπη.

Or. en

Τροπολογία 551
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 552
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/29/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου, χρησιμοποιημένο πετρέλαιο 
από αποχρωστικά χρώματα, λασπώδη 
κατάλοιπα φοινικέλαιου και τσαμπιά 
άδειων καρπών ελαιούχων φοινίκων.

Or. en

Τροπολογία 554
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Μαύρη αλισίβα και τα παράγωγά της, 
όπως η λιγνίνη και η πίσσα ταλλελαίου, 
εκτός από εκείνα για τα οποία υπάρχει 
καλύτερη εμπορική χρήση σύμφωνα με 
την ιεράρχηση αποβλήτων, μεταξύ των 
οποίων το ακατέργαστο ταλλέλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ιεράρχηση αποβλήτων, η χρησιμοποίηση καταλοίπων και αποβλήτων για 
άλλους εμπορικά βιώσιμους σκοπούς προέχει της χρήσης τους για την παραγωγή ενέργειας. Εξ 
ού και η ειδική αναφορά στο ακατέργαστο ταλλέλαιο

Τροπολογία 555
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Κατάλοιπα επεξεργασίας από τη 
βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, 
όπως η μαύρη αλισίβα, το ακατέργαστο 
σαπούνι θειικού άλατος, το ακατέργαστο 
ταλλέλαιο και η πίσσα ταλλελαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανίες χαρτοπολτού και χαρτιού δημιουργούν διάφορα κατάλοιπα επεξεργασίας τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων. 
Όλα τα κλάσματα προέρχονται από την ίδια πρωτογενή διαδικασία και, κατά συνέπεια, 
αποτελούν κατάλοιπα επεξεργασίας όπως η πίσσα ταλλελαίου που περιλαμβάνεται στο μέρος Α 
του παραρτήματος της πρότασης της Επιτροπής. Όλα τα κατάλοιπα επεξεργασίας της ίδιας 
προέλευσης πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο.

Τροπολογία 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Μαύρη αλισίβα και τα παράγωγά της, 
όπως είναι το ακατέργαστο σαπούνι 
θειικού άλατος, η λιγνίνη, το 
ακατέργαστο ταλλέλαιο και η πίσσα 
ταλλελαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα υπολείμματα διεργασιών παραγωγής χαρτοπολτού πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον 
ίδιο τρόπο. Τα υπολείμματα διεργασιών ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για την παραγωγή προηγμένων 
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βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ – μέρος A – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα και υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, συμπεριλαμβανομένων 
των ζαχαροκάλαμων, σακχαρότευτλο,
υπολείμματα σταφυλιών και οινολάσπη.

Or. en

Τροπολογία 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιβ



AM\937598EL.doc 75/101 PE513.035v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) Φλοιοί. ιβ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες –
κατάλοιπα από την απόκτηση και τον 
καθαρισμό σπόρων και κόκκων (κελύφη, 
φλοιοί, πίτουρα, σπάδικες αραβοσίτου 
κλπ).

Or. en

Τροπολογία 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 561
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 562
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα.

Or. en

Τροπολογία 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Κατάλοιπα δασικής εκμετάλλευσης, 
όπως φλοιοί, κλαδιά, μάζα κόμης 
δέντρων, ξύλα μικρού μεγέθους, φύλλα, 
πριονίδι και ροκανίδια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι διάφορες μορφές καταλοίπων που 
παράγονται από τις εργασίες διαχείρισης των δασών και υλοτομίας. Το στοιχείο αυτό θα 
διασφαλίσει επίσης την προώθηση της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, χάρη στη 
δημιουργία αγορών για την αξιοποίηση των καταλοίπων από τις εργασίες διαχείρισης των 
δασών ως πρώτων υλών για την παραγωγή καυσίμων.

Τροπολογία 565
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, κορυφές δέντρων, 
φύλλα, πριονίδι και ροκανίδια.

Or. en

Τροπολογία 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, αραιώσεις, φύλλα, 
πριονίδι και ροκανίδια.

Or. en

Τροπολογία 567
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Κατάλοιπα βιοχημικής παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 568
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) Γλεύκος.

Or. en

Τροπολογία 569
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ γ) Πλεόνασμα μαγιάς ζύθου.

Or. en

Τροπολογία 570
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ δ) Ορός γάλακτος.

Or. en

Τροπολογία 571
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Or. es

Τροπολογία 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι έρευνες στον τομέα της παραγωγής βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια 
είναι πολλά υποσχόμενες και συμβάλλουν, από ενεργειακή και περιβαλλοντική άποψη, στον ίδιο 
βαθμό με τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα 2 της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, για λόγους ισότητας και αναλογικότητας, 
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κρίνεται σκόπιμο να παρέχονται τα ίδια κίνητρα για την ανάπτυξη των εν λόγω προϊόντων με 
αυτά που παρέχονται για τις ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 2.

Τροπολογία 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Or. en

Τροπολογία 574
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ ε) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Or. en

Τροπολογία 575
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.
__________________
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

Or. es

Τροπολογία 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.
__________________
1 ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 577
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ στ) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.
__________________
1 ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 578
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

Or. es

Τροπολογία 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

Or. en
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Τροπολογία 580
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ ζ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 581
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

Or. es

Τροπολογία 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ξυλοκυτταρίνη πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο με άλλες πρώτες ύλες που έχουν βάση το 
ξύλο, διότι δεν έχει επιπτώσεις έμμεσης αλλαγής χρήσης γης.

Τροπολογία 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

Or. en

Τροπολογία 584
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ η) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας 
και του ξυλοπολτού.

Or. en

Τροπολογία 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ ε) Τριγλυκερίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα 
και λιπαρά προϊόντα απόσταξης και έλαια 
εκτός προδιαγραφών από βιομηχανίες 
ελαιοχημικών προϊόντων, βιοντίζελ, 
εξευγενισμού φυτικού ελαίου, 
επεξεργασίας τροφίμων και αξιοποίησης 
ζωικού λίπους.

Or. en

Τροπολογία 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ στ) Ζωικά λίπη που δεν προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – στοιχείο ιδ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ ζ) Τεχνικό αραβοσιτέλαιο.

Or. en
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Τροπολογία 588
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος A – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για γεωργικά κατάλοιπα, στους 
υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη μόνο 
ποσότητες που υπερβαίνουν τις 
απαιτούμενες για την προστασία του 
εδάφους από τη διάβρωση και την 
προστασία από την απώλεια της 
βιοποικιλότητας. Για κατάλοιπα από τη 
διαχείριση των δασών, στους 
υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη μόνο 
ποσότητες που υπερβαίνουν τις 
απαιτούμενες για την προστασία από την 
απώλεια της βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιλύεται ένα πρόβλημα με αντίτιμο τη δημιουργία ενός άλλου.

Τροπολογία 589
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 590
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Β δεν χρειάζεται εάν υπάρχει μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής προσμέτρησης.

Τροπολογία 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 593
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος Β. Πρώτες ύλες, οι οποίες 
συνεισφέρουν στο στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή προσμέτρηση δεν είναι αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων που 
θέτει αυτή η οδηγία και ως εκ τούτου πρέπει να αφαιρεθεί από αυτήν.

Τροπολογία 594
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers, Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι 
το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους

Μέρος Β. Απόβλητα και κατάλοιπα, των 
οποίων το μερίδιο στο στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του 
ενεργειακού περιεχομένου τους

Or. en

Τροπολογία 595
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Β δεν χρειάζεται εάν υπάρχει μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής προσμέτρησης. Μπορεί 
επομένως να μεταφερθεί στο μέρος Α.

Τροπολογία 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι έρευνες στον τομέα της παραγωγής βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια 
είναι πολλά υποσχόμενες και συμβάλλουν, από ενεργειακή και περιβαλλοντική άποψη, στον ίδιο 
βαθμό με τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα 2 της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, για λόγους ισότητας και αναλογικότητας, 
κρίνεται σκόπιμο να παρέχονται τα ίδια κίνητρα για την ανάπτυξη των εν λόγω προϊόντων με 
αυτά που παρέχονται για τις ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 2.

Τροπολογία 597
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 599
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια. Το μερίδιο αυτών των 
καταλοίπων στον στόχο που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4 θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους μετά τη θέσπιση 
κριτηρίων αειφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 600
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Β δεν χρειάζεται εάν υπάρχει μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής προσμέτρησης. Μπορεί 
επομένως να μεταφερθεί στο μέρος Α.

Τροπολογία 601
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 603
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 604
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Β δεν χρειάζεται εάν υπάρχει μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής προσμέτρησης. Μπορεί 
επομένως να μεταφερθεί στο μέρος Α.

Τροπολογία 605
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 606
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 607
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 609
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες, εκτός 
των διαχωριζόμενων οικιακών 
απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μη εδώδιμων κυτταρινούχων υλών θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για 
τους παραγωγούς αποβλήτων και για τους δήμους, αναλόγως των συνθηκών, για να 
σταματήσουν τη χωριστή συλλογή αποβλήτων και να μετατρέπουν τα μικτά αποβλήματα που 
συλλέγονται σε ενέργεια, εγκαταλείποντας έτσι τον στόχο του 2015 για χωριστή συλλογή 
μετάλλων, πλαστικών, χαρτιού και γυαλιού και παρεκκλίνοντας από την ιεράρχηση των 
αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία για τα απόβλητα.

Τροπολογία 610
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες, όπως 
οποιαδήποτε βιομάζα που προέρχεται 
από χερσαίες μη εδώδιμες ενεργειακές 
καλλιέργειες για την παραγωγή 
βιοενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του 
μίσκανθου, άλλων ενεργειακών 
αγρωστωδών, μη εδώδιμων ποικιλιών 
σόργου και κάνναβης για βιομηχανική 
χρήση.
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Or. en

Τροπολογία 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες και 
ημικυτταρινούχες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 612
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος Β δεν χρειάζεται εάν υπάρχει μόνο ένα επίπεδο πολλαπλής προσμέτρησης. Μπορεί 
επομένως να μεταφερθεί στο μέρος Α.

Τροπολογία 613
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
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Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 614
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 615
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας, τα 
οποία είναι βιομηχανικώς ή οικονομικώς 
επαναχρησιμοποιήσιμα για οποιαδήποτε 
άλλη βιομηχανική χρήση, και κάθε άλλο 
ξυλοκυτταρινούχο κατάλοιπο που μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους 
βιομηχανικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Κλάσμα βιομάζας από 
υποβαθμισμένα εδάφη, ακαλλιέργητες 
γεωργικές εκτάσεις, περιθωριακές 
εκτάσεις, που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
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τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) Βιομάζα από αστικά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων αλλοιωμένων 
τροφίμων, απορριμμάτων παντοπωλείων, 
μαγειρικών απορριμμάτων, 
απορριμμάτων εστιατορίων ή καντίνας.

Or. en

Τροπολογία 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IXα:
«Παράρτημα ΙΧα
Προηγμένες πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας για τις μεταφορές
Εγγυήσεις αειφορίας
Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν 
εγγυήσεις για τη χρήση τυχόν αποβλήτων 
ή καταλοίπων προκειμένου να
διασφαλιστεί αφενός ότι η χρήση των 
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καυσίμων για τις μεταφορές 
συμμορφώνεται προς την ιεράρχηση 
αποβλήτων, δηλαδή την πρόληψη, την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση, πριν από την 
ανάκτηση για ενεργειακούς σκοπούς, 
όπως περιγράφεται στην οδηγία 
2008/98/ΕΚ, και αφετέρου η κλιμακωτή 
χρήση.
Για τη χρήση βιολογικών πηγών, τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
εγγυήσεις για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και την πρόληψη της 
εξάντλησης ή της απώλειας υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, καθώς και για την 
πρόληψη τυχόν απόκλισης από 
υπάρχουσες χρήσεις που θα μπορούσαν 
να έχουν αρνητικές έμμεσες ή άμεσες 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, το 
έδαφος ή το συνολικό ισοζύγιο άνθρακα.
Ανάλογα με τις εγγυήσεις βιωσιμότητας 
που υιοθετούνται από τα κράτη μέλη, οι 
ακόλουθες πρώτες ύλες πληρούν τις 
προϋποθέσεις για προηγμένες πηγές 
ενέργειας για τις μεταφορές σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 4:
Μέρος Α:
– Φύκη.
- Καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές μη 
βιολογικής προέλευσης τα οποία έχουν 
υγρή ή αέρια μορφή.
Μέρος Β:
- Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
– Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
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– Άχυρο.
– Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
– Πίσσα ταλλελαίου.
– Ακατέργαστη γλυκερίνη.
– Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
– Κελύφη καρπών.
– Φλοιοί.
– Σπάδικες αραβοσίτου.
– Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
– Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
– Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φύκη και τα υγρά και αέρια καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης του 
μέρους Α του παραρτήματος ΙΧ, καθώς και η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
καταναλίσκεται σε ηλεκτροκίνητα οχήματα και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCU), 
(π.χ. η χρησιμοποίηση αερίων από βιομηχανικά απόβλητα για τη μικροβιακή ζύμωση για την 
παραγωγή υγρών ή αερίων καυσίμων) πρέπει να θεωρείται ότι είναι το τετραπλάσιο του 
ενεργειακού περιεχομένου τους όσον αφορά την επίτευξη του στόχου του 3% για τις προηγμένες 
πηγές ενέργειας για τις μεταφορές. Για τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη δεν 
απαιτούνται κίνητρα πέραν του γενικού στόχου αφενός της οδηγίας για την ποιότητα των 
καυσίμων και αφετέρου της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


