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Θέμα: Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα

1. Το περιεχόμενο σχεδίου ανακοίνωσης της Επιτροπής που περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή κριτηρίων αειφορίας όσον αφορά τα βιοκαύσιμα προκαλεί 
σοβαρές αμφιβολίες για την ορθότητα, από περιβαλλοντική σκοπιά, των απόψεων του εν 
λόγω οργάνου σχετικά με την ερμηνεία του συστήματος αειφορίας. Το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι φυτείες φοινικόδεντρων θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως συνεχώς δασωμένες περιοχές και, για τον λόγο αυτό, η 
μετατροπή τροπικών δασών σε φυτείες φοινικόδεντρων θα ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια 
αειφορίας βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές και, κατά συνέπεια, βάσει και της 
οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει πώς 
ερμηνεύει τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως 
όσον αφορά τον ορισμό των συνεχώς δασωμένων περιοχών;

2. Κατόπιν επίμονης απαίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριελήφθη στην οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διάταξη που υποχρεώνει την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τις επιπτώσεις της έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα 
για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την 
αλλαγή αυτή. Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάλυση της 
ενσωμάτωσης στον υπολογισμό των αερίων του θερμοκηπίου ενός συντελεστή για την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης σε σχέση με τα βιοκαύσιμα;
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3. Βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή όφειλε να υποβάλει 
έως τα τέλη του 2009 έκθεση –συνοδευόμενη από νομοθετικές προτάσεις, εφόσον κρινόταν 
σκόπιμο– σχετικά με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος αειφορίας όσον αφορά 
την ενεργειακή χρήση της βιομάζας. Μπορεί να εξηγήσει η Επιτροπή τους λόγους για τους 
οποίους έχει καθυστερήσει η έκθεση αυτή και να παρουσιάσει συνοπτικά τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς; Σκοπεύει η Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για δεσμευτικά κριτήρια αειφορίας όσον αφορά την ενεργειακή χρήση της βιομάζας;


