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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0595),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 
114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0337/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
...,1

– κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
καθώς επίσης και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2013)· 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               

1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται. Η ζήτηση αυτή μπορεί να 
καλυφθεί με την εντατικοποίηση της 
παραγωγής μέσω της αύξησης της 
γεωργικής παραγωγής, ακόμα και αν η 
αύξηση αυτή μπορεί να προκαλέσει 
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
όπως μεταξύ άλλων απώλεια 
βιοποικιλότητας, λειψυδρία, διάβρωση 
εδαφών καθώς επίσης και ρύπανση 
υδάτων και εδαφών, ή με την ένταξη στην 
παραγωγή μη γεωργικών γαιών αλλού. Η 
τελευταία περίπτωση αποτελεί έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης και, όταν συνεπάγεται 
τη μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα, μπορεί να επιφέρει σημαντικές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς 
επίσης και απώλεια βιοποικιλότητας όταν 
πρόκειται για εδάφη υψηλής αξίας από 
πλευράς βιοποικιλότητας. Οι οδηγίες 
98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά 
συνέπεια, να περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

Or. fr
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το άρθρο 19 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και το άρθρο 7δ 
παράγραφος 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
προβλέπουν τη συνεκτίμηση των 
συνεπειών της έμμεσης αλλαγής στη 
χρήση γης για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των 
συνεπειών, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την ανάγκη προστασίας των 
υφιστάμενων επενδύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, είναι πιθανό
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή 
μέρος της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λόγω της χρήσης 
βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο 
σχεδόν της παραγωγής βιοκαυσίμων το 
2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από 
καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων 

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι 
σημαντικές και ενδέχεται να ακυρώσουν 
το σύνολο ή μέρος της μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου λόγω της χρήσης 
βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο 
σχεδόν της παραγωγής βιοκαυσίμων το 
2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από 
καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων 
και ζωοτροφών. Επιπλέον, η αύξηση της 
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και ζωοτροφών. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων 
και άλλων αμυλούχων φυτών.

κατανάλωσης βιοκαυσίμων στα κράτη 
μέλη συνιστά παράγοντα αστάθειας της 
τιμής των τροφίμων και μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια. Κρίνεται επομένως αναγκαίο 
να λαμβάνεται υπόψη η έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι στόχοι της πολιτικής 
της Ένωσης στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
μείωσης των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου δεν θα απειλούνται από 
αυτές τις πιθανές πηγές εκπομπών 
αερίων. Προκειμένου να περιοριστεί η 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων 
και άλλων αμυλούχων φυτών.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, 
χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, 
χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 
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επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα οποία να βασίζονται σε 
αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, 
σε σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
στον στόχο του 10% που καθορίζεται στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως 
μέρος του μετά το 2020 πλαισίου 
πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, πρέπει να παρέχεται στήριξη 
μόνο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα με 
χαμηλές εκτιμώμενες συνέπειες λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και 
υψηλή συνολική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου.

επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα οποία να βασίζονται σε 
αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, 
σε σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
στον στόχο του 10% που καθορίζεται στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως 
μέρος του πλαισίου πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να 
παρέχεται στήριξη μόνο για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα με χαμηλές εκτιμώμενες 
συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και τον 
«Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη», όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 
και διαφοροποιημένων βιοδιυλιστηρίων σε 
όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν 
ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται 
προτεραιότητα στη χρήση πρώτων υλών 
βιομάζας οι οποίες δεν έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία για χρήσεις πλην της 
παραγωγής βιοκαυσίμων.

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και τον 
«Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη», όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 
και διαφοροποιημένων βιοδιϋλιστηρίων σε 
όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν 
ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται 
προτεραιότητα στη χρήση πρώτων υλών 
βιομάζας οι οποίες δεν έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία για χρήσεις πλην της 
παραγωγής βιοκαυσίμων. Είναι επίσης 
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εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι πολιτικές της Ένωσης σχετικά με τα 
απόβλητα παραμένουν συνεκτικές και ότι 
τα απόβλητα αυτά υποβάλλονται στην 
ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Δεν 
πρέπει να δημιουργηθεί κανένα 
αντικίνητρο που μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς την ορθή εφαρμογή της 
συγκεκριμένης οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για την προετοιμασία της μετάβασης 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 
ελαχιστοποίηση των συνολικών 
επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης την περίοδο έως το 2020, 
είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι 
ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 
τα οποία παράγονται από τις καλλιέργειες 
φυτών για τρόφιμα που καθορίζονται στο 
μέρος A του παραρτήματος VIII της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο μέρος A του 
παραρτήματος V της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
και τα οποία επιτρέπεται να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ. Χωρίς να περικοπεί η 
συνολική χρήση των εν λόγω 
βιοκαυσίμων, το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά και επιτρέπεται να προσμετρούνται 
στους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
πρέπει να περιοριστεί στο μερίδιο των εν 
λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που 

Διαγράφεται
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καταναλώθηκαν το 2011.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς είναι 
θεμιτός, αλλά δεν πρέπει να αφορά όλα αδιακρίτως τα βιοκαύσιμα καθώς πρέπει παράλληλα να 
συνεκτιμάται και ο συντελεστής της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς είναι 
θεμιτός, αλλά δεν πρέπει να αφορά όλα αδιακρίτως τα βιοκαύσιμα καθώς πρέπει παράλληλα να 
συνεκτιμάται και ο συντελεστής της έμμεσης αλλαγή της χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα, βάσει των 
οδηγιών 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ. Σε 
βιοκαύσιμα παραγόμενα από πρώτες ύλες 
που δεν επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για 
καλλιεργούμενη γη, λόγου χάρη τα 
παραγόμενα από απόβλητα ως πρώτη ύλη, 
πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων 
εκπομπών. 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ακρίβεια και η ακεραιότητα των στόχων 
της Ένωσης στον τομέα της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
των βιοκαυσίμων, οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον υπολογισμό της μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου η 
οποία υπαγορεύεται από τα κριτήρια 
αειφορίας που περιλαμβάνονται στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ και την οδηγία 
98/70/ΕΚ. Είναι επίσης απαραίτητο να 
προσμετρούνται οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης για την επίτευξη του στόχου 
του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/70/ΕΚ προκειμένου να παρέχονται 
κίνητρα για τα βιοκαύσιμα που έχουν 
μικρό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης. Σε 
βιοκαύσιμα παραγόμενα από πρώτες ύλες
που δεν επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για 
καλλιεργούμενη γη, λόγου χάρη τα 
παραγόμενα από απόβλητα ως πρώτη ύλη, 
πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων 
εκπομπών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συνεκτίμηση του συντελεστή της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου διασφαλίζει ότι δεν περιέρχονται σε 
μειονεκτική θέση τα βιοκαύσιμα που έχουν μικρό αρνητικό αντίκτυπο και ενθαρρύνει την 
παραγωγή των βιοκαυσίμων που προσφέρουν τη μεγαλύτερη μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
αρνητικές επιπτώσεις που οφείλονται 
στην αλλαγή χρήσης γης, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές και η ενεργειακή 
απόδοση. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να προσπαθήσουν να αυξήσουν 
την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουν 
τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στις 
μεταφορές, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη 
διείσδυση στην αγορά των ηλεκτρικών 
οχημάτων και την επέκταση της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές στα συστήματα 
μεταφοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να έχουν το δικαίωμα 
αναπροσανατολισμού των 
χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτουν 
σήμερα για να πετύχουν, ολικώς ή 
μερικώς, το αντίστοιχο μερίδιο ενέργειας 
από βιοκαύσιμα που παράγονται από
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά καθώς επίσης και από 
άλλα ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται 
στο έδαφος, προς την κατεύθυνση της 
αύξησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ιδίως του αέρα, της ηλιακής, 
της παλιρροϊκής και γεωθερμικής 
ενέργειας, οι οποίες έχουν δείξει τα 
ανανεώσιμα και αειφόρα χαρακτηριστικά 
τους.

Or. fr
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Τα δάση παρέχουν ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών πλεονεκτημάτων και 
ζωτικών υπηρεσιών για την 
ανθρωπότητα, όπως π.χ. η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών 
των οικοσυστημάτων και η προστασία 
του κλιματικού συστήματος. Η 
αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, 
στην οποία συγκαταλέγονται τα 
κατάλοιπα ξύλου και η δασοκομία, για τη 
χρησιμοποίησή της στον χαρτοπολτό και 
στο χαρτί, στην κατασκευή ή στη 
θέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια, σε 
συνδυασμό με ελλείψεις σε επίπεδο 
θεσμικών οργάνων και διακυβέρνησης σε 
πολλές περιφέρειες, εξακολουθούν να 
πλήττουν την αειφόρο διαχείριση των 
δασών και να απειλούν τη βιοποικιλότητα 
μέσω της υποβάθμισης των δασών και 
της αποψίλωσής τους. Το ίδιο ισχύει για 
τους υγρότοπους. Τα ισχύοντα κριτήρια 
αειφορίας δεν καταρτίστηκαν για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
απειλών. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικά 
κριτήρια αειφορίας που να καλύπτουν τα 
συγκεκριμένα ζητήματα, και ιδίως την 
υποβάθμιση των δασών, οι πρώτες ύλες 
που προέρχονται από τα υπάρχοντα δάση, 
από άλλες δασικές εκτάσεις και 
υγροτόπους δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών εκτός και αν 
μπορεί να τεκμηριωθεί η αειφορία τους. 
Δεδομένου ότι οι δασικές φυτείες για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων εγκυμονούν τον 
κίνδυνο δημιουργίας εκπομπών λόγω της 
έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, ο 
κίνδυνος αυτός θα πρέπει επίσης να 
εξεταστεί στο πλαίσιο των κριτηρίων της 
αειφορίας. 
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Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11δ) Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα για να προστατευθούν οι 
επενδύσεις που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί. Είναι επομένως 
αναγκαίο να εξαιρεθεί προσωρινά ένα 
μέρος της υπάρχουσας παραγωγής από 
τις αναθεωρημένες απαιτήσεις στον 
τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου που εισήγαγε η παρούσα 
οδηγία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία 
δεν στρέφεται εναντίον των θεμιτών 
προσδοκιών των φορέων που 
εκμεταλλεύονται τις οικείες 
εγκαταστάσεις.

Or. fr



PR\932900EL.doc 15/74 PE508.236v01-00

EL

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ε) Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ προβλέπουν διαφορετική 
μεταχείριση για τις πρώτες ύλες ανάλογα 
με την κατηγοριοποίησή τους ως 
απόβλητα, κατάλοιπα ή παραπροϊόντα. 
Προς το παρόν όμως, η απουσία ενός 
ορισμού για τις συγκεκριμένες κατηγορίες 
δημιουργεί αβεβαιότητα η οποία μπορεί 
να αποτελέσει εμπόδιο για την ορθή 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας. 
Θα πρέπει επομένως να καταρτιστεί ένας 
ενδεικτικός κατάλογος με τις πρώτες ύλες 
που εμπίπτουν σε αυτές τις διαφορετικές 
κατηγορίες. 

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τον προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, και τις 
μεθοδολογικές αρχές και τιμές που είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά 
πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 9 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«9α) «μη εδώδιμα κυτταρινούχα υλικά»: 
τα μη εδώδιμα ενεργειακά φυτά που 
καλλιεργούνται σε εκτάσεις με σκοπό την 
παραγωγή βιοενέργειας, όπως π.χ. η 
ευλαλία, άλλα είδη φυτών που 
προορίζονται για ενεργειακούς σκοπούς, 
ορισμένες ποικιλίες σόργου και 
βιομηχανικής κάνναβης, με εξαίρεση τα 
είδη που είναι πλούσια σε λιγνίνη όπως 
π.χ. τα δένδρα.»

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«9β) «μη εδώδιμα ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά»: τα μη εδώδιμα ξυλοκυτταρινούχα 
φυτά καλλιεργούνται σε εκτάσεις, όπως 
π.χ. δενδρύλλια περιοδικής υλοτόμησης ή 
δάση περιοδικής υλοτόμησης.»

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 9 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«9γ. «άμεση αλλαγή στη χρήση γης»: η 
αλλαγή σε σχέση με τη χρήση γης και τη 
μετάβαση σε μία από τις έξι κατηγορίες 
κάλυψης γης κατά τη Διακυβερνητική 
Ομάδα για την αλλαγή του κλίματος 
(IPCC) (δασική γη, λειμώνες, αρόσιμη γη, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη) καθώς επίσης και σε μια 
έβδομη κατηγορία, τις πολυετείς 
καλλιέργειες, οι οποίες καλύπτουν κυρίως 
τις πολυετείς καλλιέργειες στις οποίες η
συγκομιδή των βλαστών δεν είναι 
συνήθως ετήσια, όπως π.χ. τα πρεμνοφυή 
δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς και ο 
ελαιοφοίνικας.»

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 9 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«9δ. «ανανεώσιμα υγρά και αέρια 
καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης»: τα 
υγρά και αέρια καύσιμα, εκτός των 
βιοκαυσίμων, το ενεργειακό περιεχόμενο 
των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας εκτός της βιομάζας και 
τα οποία χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές.»

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων υγρών και 
αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης για τα οποία η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση 
τετραπλής προσμέτρησης. Μάλιστα, οι τεχνολογίες «Power-to-Gas» ή «Power-to-Liquid» θα 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μέλλον για τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα στον 
τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές να μειώσουν όσο το 
δυνατόν πιο σταδιακά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 
ανά μονάδα ενέργειας από το 
παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά 
10% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε 
σύγκριση με το βασικό πρότυπο 
καυσίμου που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο β). Η μείωση 
αυτή συνίσταται σε:
α) 6 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές όσον αφορά αυτή τη 
μείωση να συμμορφωθούν προς τους 
ακόλουθους ενδιάμεσους στόχους: 2% 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 4% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022·
β) επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2% 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 9, παράγραφος 1 
στοιχείο η), που θα επιτευχθεί μέσω μιας 
ή αμφοτέρων των κάτωθι μεθόδων:
i) παροχή ενέργειας για μεταφορές προς 
χρήση σε οιοδήποτε τύπο οδικού 
οχήματος ή μη οδικού κινητού 
μηχανήματος (περιλαμβανομένων των 
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πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες 
και σκάφη αναψυχής·
ii) χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας 
(περιλαμβανομένης της τεχνολογίας 
δέσμευσης και αποθήκευσης του 
άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά 
μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 
καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας·
γ) επιπρόσθετο ενδεικτικό στόχο 2% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 
στοιχείο θ), που θα επιτευχθεί μέσω των 
πιστωτικών μορίων τα οποία 
αγοράζονται διά του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου 
του Κιότο, δυνάμει των όρων που 
τίθενται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της 
Κοινότητας, για μειώσεις στον τομέα 
της προμήθειας καυσίμων.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη για τους προμηθευτές καυσίμων η επίτευξη του στόχου 
μείωσης των εκπομπών κατά 6%, όπως προβλέπεται στην οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων, είναι επιθυμητή η αναβολή του συγκεκριμένου στόχου για το 2025 
(αντί του 2020) και η χάραξη πορείας για την επίτευξή του.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
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ακόλουθο εδάφιο:
«Στο παράρτημα Vα παρέχεται 
ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό παράρτημα αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εδάφη υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του 2008
ή μετέπειτα έναν από τους ακόλουθους 
χαρακτηρισμούς, ανεξαρτήτως του εάν 
τα εδάφη αυτά έχουν διατηρήσει αυτόν 
τον χαρακτηρισμό:

α) υγροβιότοποι, δηλαδή εδάφη 
καλυπτόμενα ή κορεσμένα από νερό είτε 
μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του 
έτους, εκτός και αν έχει αποδειχθεί ότι η 
άντληση αυτών των πρώτων υλών είναι 
ωφέλιμη για τη βιοποικιλότητα·
β) άλλα δάση που ανανεώνονται με 
φυσικό τρόπο, δηλαδή εκτάσεις με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από μισό εκτάριο, 
με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και 
με συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%, ή 
με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να 
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φθάσουν τα όρια αυτά επιτόπου, όπου 
κυριαρχούν αυτόχθονα ή εισηγμένα είδη 
και τα ίχνη της ανθρώπινης 
δραστηριότητας είναι καταφανή, εκτός 
και αν έχει αποδειχθεί ότι η εν λόγω 
δασική περιοχή υπόκειται σε αειφόρο 
διαχείριση, ότι εμφανίζει επαρκή ρυθμό 
ανάπτυξης ώστε να ανταποκρίνεται στην 
υφιστάμενη ζήτηση για χρήση των 
δασικών προϊόντων που παράγει και στην 
πρόσθετη ζήτηση για χρήση των 
προϊόντων σύμφωνα με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η καλή οικολογική κατάσταση 
ή η αειφόρος διαχείρισή τους·
γ) φυτεμένα δάση, δηλαδή δάση στα 
οποία κυριαρχούν δένδρα που έχουν 
εγκατασταθεί με φύτευση και/ή τεχνητή 
σπορά εκτός και αν έχει αποδειχθεί ότι η 
εν λόγω δασική περιοχή υπόκειται σε 
αειφόρο διαχείριση, ότι εμφανίζει επαρκή 
ρυθμό ανάπτυξης ώστε να 
ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη ζήτηση 
για χρήση των δασικών προϊόντων που 
παράγει και στην πρόσθετη ζήτηση για 
χρήση των προϊόντων σύμφωνα με τον 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η καλή 
οικολογική κατάσταση ή η αειφόρος 
διαχείρισή τους.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα κριτήρια της αειφορίας πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να εμποδίζουν την 
υποβάθμιση των δασών που προκύπτει από τη νέα ζήτηση και από τις παράλληλες χρήσεις της 
δασικής βιομάζας για την ενέργεια και την παραγωγή προϊόντων. Εξάλλου, οι ορισμοί των 
δασών πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την πιο πρόσφατη διεθνή ονοματολογία (FAO).
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παράγονται από πρώτες ύλες που 
προέρχονται από δασικές φυτείες, όπως 
π.χ. από δενδρύλλια περιοδικής 
υλοτόμησης ή δάση περιοδικής 
υλοτόμησης, έως ότου καθοριστεί μια 
ειδική τιμή έμμεσης αλλαγής χρήσης γης 
σε ό,τι αφορά τα ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά, για τους σκοπούς του υπολογισμού 
των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και 
των βιοαερίων στα αέρια του 
θερμοκηπίου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7δ, και έως ότου καθοριστούν 
ειδικά κριτήρια αειφορίας για τη χρήση 
δασικής βιομάζας για ενεργειακούς 
σκοπούς, όπως μεταξύ άλλων για τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα δασικά κατάλοιπα των νέων δασικών φυτειών (μετά το 2008) δεν πρέπει να επιτρέπονται 
πριν να συμπεριληφθεί μια ειδική τιμή για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης στη μέθοδο 
υπολογισμού και πριν να καθιερωθούν κριτήρια αειφορίας σχετικά με τη χρήση της δασικής 
βιομάζας για την ενέργεια.

Τροπολογία 24

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα γεωργικά κατάλοιπα έχουν αξία από οικολογική και γεωπονική άποψη παρέχοντας θρεπτικά 
συστατικά και προλαμβάνοντας τη διάβρωση του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Η 
ελαχιστοποίηση των γεωργικών καταλοίπων που παράγονται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής 
της καλλιέργειας, όπως το άχυρο και οι βλαστοί μπορεί να υπονομεύσει αυτές τις οικολογικές 
λειτουργίες. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητά τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων εξαρτάται από 
την εκάστοτε περιφέρεια.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5γ:
«5γ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παράγονται από πρώτες ύλες που 
προέρχονται από το έδαφος, εκτός και αν 
έχουν τηρηθεί τόσο τα έννομα 
δικαιώματα τρίτων σχετικά με τη χρήση 
όσο και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, 
μεταξύ άλλων με την ελεύθερη, εκ των 
προτέρων και σαφή συγκατάθεσή τους 
και με τη συμμετοχή των 
αντιπροσωπευτικών τους οργάνων.»

Or. fr

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκύπτει από τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών για 
τους σκοπούς του άρθρου 7α και του 
άρθρου 7β παράγραφος 2 υπολογίζεται 
με τον εξής τρόπο:

α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος IV προβλέπεται 
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προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής, περιλαμβάνοντας τιμές 
που συνδέονται με την έμμεση αλλαγή 
στη χρήση γης όπως αναφέρονται στο 
παράρτημα V, και εάν η τιμή el για τα 
βιοκαύσιμα αυτά ή τα βιορευστά η οποία 
υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 7 
του μέρους Γ του παραρτήματος IV 
είναι ίση ή μικρότερη από το μηδέν, 
χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή·
β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 
τιμή η οποία υπολογίζεται με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος 
Γ του παραρτήματος IV· ή
γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των
παραγόντων του τύπου ο οποίος 
αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Γ 
του παραρτήματος IV, όταν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αναλυτικές 
προκαθορισμένες τιμές του μέρους Δ ή Ε 
του παραρτήματος IV για ορισμένους 
παράγοντες και πραγματικές τιμές που 
υπολογίζονται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του μέρους Γ του 
παραρτήματος IV, για όλους τους 
άλλους παράγοντες εκτός της τιμής eiluc, 
για την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα 
V.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής CASI 
(έμμεση αλλαγή της χρήσης γης).

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:
«1α. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10a, σε 
ό,τι αφορά τη συμπερίληψη στο 
παράρτημα V μιας διαδικασίας 
υπολογισμού των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου των ανανεώσιμων ρευστών 
ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης, προκειμένου να 
εξακριβώνεται η συμμόρφωσή τους με το 
άρθρο 7β. Οι συγκεκριμένες κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται πριν 
από την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

Or. fr

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οφείλονται στη μεταφορά πρώτων υλών· 
η επανεξέταση των κατηγοριών 
βιοκαυσίμων τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. fr

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εισάγει στο παράρτημα V το 
αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
τιμές για τις εκπομπές που οφείλονται 
στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης σχετικά 
με τις πρώτες ύλες που προέρχονται από 
μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά, και λαμβάνει 
υπόψη αυτές τις τιμές κατά τον 
υπολογισμό των επιπτώσεων των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Και η παραγωγή βιοκαυσίμων από μη εδώδιμα φυτά όπως τα δένδρα ή τα χορταρικά επιφέρει 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να αποφεύγεται η 
αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση σε βάρος άλλων πρώτων υλών.
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Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6α):
«6α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
προκειμένου να προστατευθούν οι 
επενδύσεις που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί, οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης και αναφέρονται στο παράρτημα V 
της παρούσας οδηγίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για 
ένα ποσοστό της κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά ή άλλα είδη φυτών που 
προορίζονται για παραγωγή ενέργειας και 
καλλιεργούνται στο έδαφος, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στα επίπεδα της 
κατανάλωσης του 2010 στο εσωτερικό 
κάθε κράτους μέλους, υπό τον όρο 
ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα βιοκαύσιμα 
επιτρέπουν την επίτευξη μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 45%. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής 
αυτής της εξαίρεσης στις εγκαταστάσεις 
που παράγουν βιοκαύσιμα με βάση τη 
μέση παραγωγή των εν λόγω 
εγκαταστάσεων για την περίοδο 2010-
2012. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
ετησίως έκθεση στην Επιτροπή για αυτές 
τις διαδικασίες εφαρμογής και για τον 
όγκο των βιοκαυσίμων στα οποία 
εφαρμόζονται.»

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προστατευθούν οι υφιστάμενες επενδύσεις και να εξαιρεθεί η παραγωγή 
τους από τον συνυπολογισμό του συντελεστή CASI (έμμεση αλλαγής της χρήσης γης) μέχρι το 
2017, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7δ, παράγραφος 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος 
6β:
«6β. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020, οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης και αναφέρονται στο παράρτημα V 
της παρούσας οδηγίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για 
ένα ποσοστό της κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά ή άλλα είδη φυτών που 
προορίζονται για παραγωγή ενέργειας και 
καλλιεργούνται στο έδαφος, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στα επίπεδα της 
κατανάλωσης του 2008 στο εσωτερικό 
κάθε κράτους μέλους, υπό τον όρο 
ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα βιοκαύσιμα 
επιτρέπουν την επίτευξη μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 50%. Ωστόσο, αν ο 
συνυπολογισμός των εκπομπών που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης και αναφέρονται στο παράρτημα V 
δεν επιτρέπει σε αυτές τις πρώτες ύλες να 
ανταποκριθούν στα κριτήρια αειφορίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 7β 
παράγραφος 2, ο όγκος των παραγόμενων 
βιοκαυσίμων δεν είναι επιλέξιμος για τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
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στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να επεκταθεί η εξαίρεση μέχρι το 2020 αποκλείοντας παράλληλα τη 
χρησιμοποίηση δημόσιων πόρων για τις πρώτες ύλες που δεν προσφέρουν επαρκή μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 10 α «Άρθρο 10 α

Ανάθεση αρμοδιότητας Ανάθεση αρμοδιότητας
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

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

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

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 

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

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσης της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

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

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

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ιστ) "απόβλητο": όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 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. 
Ουσίες που έχουν σκοπίμως τροποποιηθεί 
ή μολυνθεί για να πληρούν τον εν λόγω 
ορισμό δεν καλύπτονται από την παρούσα 
κατηγορία.

«ιστ) «απόβλητο»: κάθε ουσία ή 
αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του 
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται 
να απορρίψει, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
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, και τα 
χαρακτηριστικά του οποίου υποβάλλονται 
σε ανεξάρτητο έλεγχο και σε πιστοποίηση 
συμμόρφωσης με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων που ορίζεται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω οδηγίας ή με κάποιο ανάλογο 
πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης 
αποβλήτων. Ουσίες που έχουν σκοπίμως 
τροποποιηθεί ή μολυνθεί για να πληρούν 
τον εν λόγω ορισμό δεν καλύπτονται από 
την παρούσα κατηγορία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πέραν του ορισμού των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, τα 
απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται στην ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζεται στο άρθρο 4 
της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και 
πιστοποίηση συμμόρφωσης τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό, υπό το πρίσμα 
κυρίως των ανησυχιών που προκλήθηκαν λόγω της απάτης με τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά 
έλαια.

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ α) «μη εδώδιμα κυτταρινούχα 
υλικά»: τα μη εδώδιμα ενεργειακά φυτά 
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που καλλιεργούνται σε εκτάσεις με σκοπό 
την παραγωγή βιοενέργειας, όπως π.χ. η 
ευλαλία, άλλα είδη φυτών που 
προορίζονται για ενεργειακούς σκοπούς, 
ορισμένες ποικιλίες σόργου και 
βιομηχανικής κάνναβης, με εξαίρεση τα 
είδη που είναι πλούσια σε λιγνίνη όπως 
π.χ. τα δένδρα.»

Or. fr

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ β) «μη εδώδιμα ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά»: τα μη εδώδιμα ξυλοκυτταρινούχα 
φυτά καλλιεργούνται σε εκτάσεις, όπως 
π.χ. δενδρύλλια περιοδικής υλοτόμησης ή 
δάση περιοδικής υλοτόμησης.»

Or. fr

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ γ) «παραπροϊόντα»: οι πρώτες ύλες 
που έχουν εμπορική αξία ή εναλλακτικές 
χρήσεις, και τα υλικά που αποτελούν 
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σημαντικό μέρος μιας διαδικασίας από 
πλευράς οικονομικής αξίας, ή όταν η 
βασική διαδικασία έχει τροποποιηθεί 
οικειοθελώς για την παραγωγή 
μεγαλύτερης ποσότητας ή άλλης 
ποιότητας υλικού σε βάρος του βασικού 
προϊόντος.»

Or. fr

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ δ) «ανανεώσιμα υγρά ή αέρια 
καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης»: τα 
αέρια ή υγρά καύσιμα εκτός των 
βιοκαυσίμων που προέρχονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων υγρών και 
αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης για τα οποία η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση 
τετραπλής προσμέτρησης. Μάλιστα, οι τεχνολογίες «Power-to-Gas» ή «Power-to-Liquid» θα 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μέλλον για τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα στον 
τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 38

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

1ε. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ ε) «ανανεώσιμα καύσιμα»: τα 
βιοκαύσιμα και ανανεώσιμα υγρά και 
αέρια καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης.»

Or. fr

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«ιστ στ) «άμεση αλλαγή στη χρήση γης»: 
η αλλαγή σε σχέση με τη χρήση γης και 
τη μετάβαση σε μία από τις έξι 
κατηγορίες κάλυψης γης κατά τη 
Διακυβερνητική Ομάδα για την αλλαγή 
του κλίματος (IPCC) (δασική γη, 
λειμώνες, αρόσιμη γη, υγροβιότοποι, 
κατοικημένες περιοχές και λοιπά εδάφη) 
καθώς επίσης και σε μια έβδομη 
κατηγορία, τις πολυετείς καλλιέργειες, οι 
οποίες καλύπτουν κυρίως τις πολυετείς 
καλλιέργειες στις οποίες η συγκομιδή των 
βλαστών δεν είναι συνήθως ετήσια, όπως 
π.χ. τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς και ο ελαιοφοίνικας.»

Or. fr
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Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς είναι 
θεμιτός, αλλά δεν πρέπει να αφορά όλα αδιακρίτως τα βιοκαύσιμα καθώς πρέπει παράλληλα να 
συνεκτιμάται και ο συντελεστής της έμμεσης αλλαγή της χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς είναι 
θεμιτός, αλλά δεν πρέπει να αφορά όλα αδιακρίτως τα βιοκαύσιμα καθώς πρέπει παράλληλα να 
συνεκτιμάται και ο συντελεστής της έμμεσης αλλαγή της χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς είναι 
θεμιτός, αλλά δεν πρέπει να αφορά όλα αδιακρίτως τα βιοκαύσιμα καθώς πρέπει παράλληλα να 
συνεκτιμάται και ο συντελεστής της έμμεσης αλλαγή της χρήσης γης κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 43

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

iii a) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε 
a): 
«ε α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
πετύχουν ένα ποσοστό του στόχου που 
καθορίζεται στην παράγραφο 4 μέσω της 
αύξησης της χρήσης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και το ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί στο μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών που υπερβαίνει τους εθνικούς 
στόχους, όπως περιλαμβάνονται στο 
εθνικό σχέδιο δράσης τους σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές το οποίο καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εισάγεται ένας μηχανισμός ευελιξίας για τα κράτη μέλη που υπερβαίνουν τον συνολικό τους 
στόχο για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020.

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:
«4α. Για τη συμμόρφωση με τον στόχο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα 
κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών, αυξάνοντας έτσι 
την ενεργειακή απόδοση σε αυτόν τον 
τομέα κατά τουλάχιστον 12% σε 
σύγκριση με τις τρέχουσες προβλέψεις 
τους για τη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών για 
το 2020»
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να καθοριστεί ένας στόχος ενεργειακής απόδοσης της 
τάξεως του 12% προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες με τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών CO2 στα οχήματα και να ενθαρρυνθεί στο εσωτερικό των κρατών μελών η ανάπτυξη 
προβληματισμού σχετικά με την πολιτική των μεταφορών.

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4β:
«4β. Για τη συμμόρφωση με τον στόχο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το μερίδιο 
της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
χρησιμοποιείται στον τομέα των 
μεταφορών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 
το 1,5% της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών το 
2020.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στον τομέα των μεταφορών, ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση ενός επιμέρους στόχου 1,5% 
για την ηλεκτρική ενέργεια. Ο στόχος αυτός είναι ρεαλιστικός αφού οι εθνικές προβλέψεις των 
κρατών μελών κάνουν ήδη λόγο για ποσοστά της τάξεως του 1,4% για το 2020.

Τροπολογία 46

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

2α. Στο άρθρο 4, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο 
[ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] ένα προσωρινό 
έγγραφο στο οποίο επισημαίνει τα μέτρα 
που προτίθεται να λάβει για τη 
συμμόρφωση με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 
4α.»

Or. fr

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 4, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3β:
«3β. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο 
[ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] ένα προσωρινό 
έγγραφο στο οποίο επισημαίνει τα μέτρα 
που προτίθεται να λάβει για τη 
συμμόρφωση με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 
4β.»

Or. fr
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 τέταρτο 
εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγγύηση προέλευσης δεν σχετίζεται 
με τη συμμόρφωση του κράτους μέλους 
προς το άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι 
μεταβιβάσεις εγγυήσεων προέλευσης, 
χωριστά ή μαζί με τη φυσική 
μεταβίβαση ενέργειας, δεν επηρεάζουν 
την απόφαση των κρατών μελών να 
χρησιμοποιούν στατιστικές 
μεταβιβάσεις, κοινά έργα ή κοινά 
καθεστώτα στήριξης για να 
συμμορφωθούν προς τους στόχους ή για 
να υπολογίζουν την ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 5.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρέπει να αποδεικνύεται πως τα ανανεώσιμα ρευστά ή αέρια καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης τηρούν τα κριτήρια της αειφορίας, κυρίως τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι 
παραγωγοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα εγγυήσεων προέλευσης.

Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
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«Στο παράρτημα ΙΧα παρέχεται ένας 
ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό παράρτημα αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) 
και γ) της παραγράφου 1 δεν πρέπει να 
έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008 ή μετέπειτα ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως του εάν οι 
εκτάσεις αυτές έχουν διατηρήσει αυτά τα
χαρακτηριστικά:
α) υγροβιότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό 
είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του 
έτους, εκτός και αν έχει αποδειχθεί ότι η 
άντληση αυτών των πρώτων υλών είναι 
ωφέλιμη για τη βιοποικιλότητα·
β) άλλα δάση που ανανεώνονται με 
φυσικό τρόπο και φυτεμένα δάση, 
δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια 
μεγαλύτερη από μισό εκτάριο, με δένδρα 
ύψους άνω των 5 μέτρων και με 
συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%, ή με 
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δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να 
φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, όπου 
κυριαρχούν αυτόχθονα ή εισηγμένα είδη 
και τα ίχνη της ανθρώπινης 
δραστηριότητας είναι καταφανή, εκτός 
και αν έχει αποδειχθεί ότι η εν λόγω 
δασική περιοχή υπόκειται σε αειφόρο 
διαχείριση, ότι εμφανίζει επαρκή ρυθμό 
ανάπτυξης ώστε να ανταποκρίνεται στην 
υφιστάμενη ζήτηση για χρήση των 
δασικών προϊόντων που παράγει και στην 
πρόσθετη ζήτηση για χρήση των 
προϊόντων σύμφωνα με τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η καλή 
οικολογική κατάσταση ή η αειφόρος 
διαχείρισή τους·
γ) φυτεμένα δάση, δηλαδή δάση στα 
οποία κυριαρχούν δένδρα που έχουν 
εγκατασταθεί με φύτευση και/ή τεχνητή 
σπορά εκτός και αν έχει αποδειχθεί ότι η 
εν λόγω δασική περιοχή υπόκειται σε 
αειφόρο διαχείριση, ότι εμφανίζει επαρκή 
ρυθμό ανάπτυξης ώστε να 
ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη ζήτηση 
για χρήση των δασικών προϊόντων που 
παράγει και στην πρόσθετη ζήτηση για 
χρήση των προϊόντων σύμφωνα με τον 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η καλή οικολογική κατάσταση ή 
η αειφόρος διαχείρισή τους.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα κριτήρια της αειφορίας πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να εμποδίζουν την 
υποβάθμιση των δασών που προκύπτει από τη νέα ζήτηση και από τις παράλληλες χρήσεις της 
δασικής βιομάζας για την ενέργεια και την παραγωγή προϊόντων. Εξάλλου, οι ορισμοί των 
δασών πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την πιο πρόσφατη διεθνή ονοματολογία (FAO).
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Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α), β) και γ) δεν παράγονται από 
πρώτες ύλες που προέρχονται από 
δασικές φυτείες, όπως π.χ. από 
δενδρύλλια περιοδικής υλοτόμησης ή 
δάση περιοδικής υλοτόμησης, έως ότου 
καθοριστεί μια ειδική τιμή έμμεσης 
αλλαγής χρήσης γης σε ό,τι αφορά τα 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά για τους 
σκοπούς του υπολογισμού των 
επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και των 
βιορευστών στα αέρια του θερμοκηπίου 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, και έως 
ότου καθοριστούν ειδικά κριτήρια 
αειφορίας για τη χρήση δασικής βιομάζας 
για ενεργειακούς σκοπούς, όπως μεταξύ 
άλλων για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα δασικά κατάλοιπα των νέων δασικών φυτειών (μετά το 2008) δεν πρέπει να επιτρέπονται 
πριν να συμπεριληφθεί μια ειδική τιμή για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης στη μέθοδο 
υπολογισμού και πριν να καθιερωθούν κριτήρια αειφορίας σχετικά με τη χρήση της δασικής 
βιομάζας για την ενέργεια.

Τροπολογία 52

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα γεωργικά κατάλοιπα έχουν αξία από οικολογική και γεωπονική άποψη παρέχοντας θρεπτικά 
συστατικά και προλαμβάνοντας τη διάβρωση του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Η 
ελαχιστοποίηση των γεωργικών καταλοίπων που παράγονται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής 
της καλλιέργειας, όπως το άχυρο και οι βλαστοί μπορεί να υπονομεύσει αυτές τις οικολογικές 
λειτουργίες. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητά τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων εξαρτάται από 
την εκάστοτε περιφέρεια.
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Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5γ:
«5γ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α), β) και γ) δεν παράγονται από 
πρώτες ύλες που προέρχονται από το 
έδαφος, εκτός και αν έχουν τηρηθεί τόσο 
τα έννομα δικαιώματα τρίτων σχετικά με 
τη χρήση όσο και το δικαίωμα της 
ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων με την 
ελεύθερη, εκ των προτέρων και σαφή 
συγκατάθεσή τους και με τη συμμετοχή 
των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων.»

Or. fr

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο άρθρο 18, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9α. Ανατίθεται στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25β, σε ό,τι αφορά 
τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων 
σχετικά με τον ανεξάρτητο έλεγχο και την 
πιστοποίηση συμμόρφωσης με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, ή με κάποιο ανάλογο 
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πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης 
αποβλήτων.  Οι συγκεκριμένες κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται πριν 
από την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει αναλυτικούς κανόνες σχετικά με τον ανεξάρτητο έλεγχο 
και την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, στα 
οποία συγκαταλέγονται και τα απόβλητα που εισάγονται από το εξωτερικό, όπως τα 
χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Τροπολογία 55

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής CASI 
(έμμεση αλλαγή της χρήσης γης).

Τροπολογία 56

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α
«1α. Ανατίθεται στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25β, σε ό,τι αφορά 
τη συμπερίληψη στο παράρτημα V μιας 
διαδικασίας υπολογισμού των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου των 
ανανεώσιμων ρευστών ή αέριων 
καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης, 
προκειμένου να εξακριβώνεται η 
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συμμόρφωσή τους με το άρθρο 17. Οι 
συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εγκρίνονται πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου 2015.»

Or. fr

Τροπολογία 57

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25β όσον αφορά την προσαρμογή 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του 
παραρτήματος VIII, στην οποία 
συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των 
προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών 
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· ο καθορισμός νέων τιμών 
σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού 
(π.χ. σε επίπεδο πρώτης ύλης)· η 
συνεκτίμηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που οφείλονται στη 
μεταφορά πρώτων υλών· η συμπερίληψη 
πρόσθετων τιμών εκπομπών για νέες 
πρώτες ύλες που ενδεχομένως διατίθενται 
στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· και η ανάπτυξη παραγόντων 
για πρώτες ύλες από μη εδώδιμα 
κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά.»

Or. fr
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Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στην παράγραφο 6 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
Η Επιτροπή εισάγει στο παράρτημα VΙΙΙ 
το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2015, τιμές για τις εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης σχετικά με τις πρώτες ύλες που 
προέρχονται από μη εδώδιμα 
κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά, και λαμβάνει υπόψη αυτές τις 
τιμές κατά τον υπολογισμό των 
επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Και η παραγωγή βιοκαυσίμων από μη εδώδιμα φυτά όπως τα δένδρα ή τα χορταρικά επιφέρει 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να αποφεύγεται η 
αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση σε βάρος άλλων πρώτων υλών.

Τροπολογία 59

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6α:
«6α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
προκειμένου να προστατευθούν οι 
επενδύσεις που έχουν ήδη 
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πραγματοποιηθεί, οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης και αναφέρονται στο παράρτημα VIII 
της παρούσας οδηγίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για 
ένα ποσοστό της κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά ή άλλα είδη φυτών που 
προορίζονται για παραγωγή ενέργειας και 
καλλιεργούνται στο έδαφος, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στα επίπεδα της 
κατανάλωσης του 2010 στο εσωτερικό 
κάθε κράτους μέλους, υπό τον όρο 
ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα βιοκαύσιμα 
επιτρέπουν την επίτευξη μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 45%. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής 
αυτής της εξαίρεσης στις εγκαταστάσεις 
που παράγουν βιοκαύσιμα με βάση τη 
μέση παραγωγή των εν λόγω 
εγκαταστάσεων για την περίοδο 2010-
2012. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
ετησίως έκθεση στην Επιτροπή για αυτές 
τις διαδικασίες εφαρμογής και για τον 
όγκο των βιοκαυσίμων στα οποία 
εφαρμόζονται.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προστατευθούν οι υφιστάμενες επενδύσεις και να εξαιρεθεί η παραγωγή 
τους από τον συνυπολογισμό του συντελεστή CASI (έμμεση αλλαγή της χρήσης γης) μέχρι το 
2017, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Τροπολογία 60

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

γ γ) εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος 
6β:
«6β. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020, οι εκπομπές που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης και αναφέρονται στο παράρτημα VIII 
της παρούσας οδηγίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για 
ένα ποσοστό της κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά 
και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά ή άλλα είδη φυτών που 
προορίζονται για παραγωγή ενέργειας και 
καλλιεργούνται στο έδαφος, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στα επίπεδα της 
κατανάλωσης του 2008 στο εσωτερικό 
κάθε κράτους μέλους, υπό τον όρο 
ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα βιοκαύσιμα 
επιτρέπουν την επίτευξη μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 50%. Ωστόσο, αν ο 
συνυπολογισμός των εκπομπών που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης 
γης και αναφέρονται στο παράρτημα VIII 
δεν επιτρέπει σε αυτές τις πρώτες ύλες να 
ανταποκριθούν στα κριτήρια αειφορίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, ο 
όγκος των παραγόμενων βιοκαυσίμων δεν 
είναι επιλέξιμος για τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να επεκταθεί η εξαίρεση μέχρι το 2020 αποκλείοντας παράλληλα τη 
χρησιμοποίηση δημόσιων πόρων για τις πρώτες ύλες που δεν προσφέρουν επαρκή μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



PE508.236v01-00 54/74 PR\932900EL.doc

EL

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Στο άρθρο 23 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 8α:
«8α. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μια έκθεση 
σχετικά με τις θετικές και αρνητικές 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις των βιοκαυσίμων που 
παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
παραπροϊόντα ή πρώτες ύλες που δεν 
παράγονται από καλλιέργεια. Οι προς 
εξέταση περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
περιλαμβάνουν κυρίως τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, τη βιοποικιλότητα, 
το νερό και τη γονιμότητα του εδάφους. 
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ενδεχόμενα ή ακυρωθέντα οφέλη αυτών 
των πρώτων υλών για άλλες χρήσεις, 
κυρίως για την παραγωγή προϊόντων. Οι 
προς εξέταση οικονομικές επιπτώσεις 
περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής, το 
κόστος σκοπιμότητας της χρήσης αυτών 
των πρώτων υλών για άλλους στόχους 
καθώς και την απόδοση της ενεργειακής 
επένδυσης που προκύπτει από τη χρήση 
αυτών των πρώτων υλών για την 
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων και 
βιορευστών στο σύνολο του κύκλου 
ζωής.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές θα έχουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα, είναι 
απαραίτητο να αξιολογείται το συντομότερο δυνατό η διαθεσιμότητα και η αειφορία της χρήσης 
πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 62

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 25β: «Άρθρο 25β:
Ανάθεση αρμοδιότητας Ανάθεση αρμοδιότητας

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

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

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο, 
στο άρθρο 18 παράγραφος 9α και στο 
άρθρο 19 παράγραφοι 1α, 5, 6 και 7 ισχύει 
επ’ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται σε αυτή και παράγει 
αποτελέσματα από την επομένη της 
δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία 
καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο 
άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο, 
στο άρθρο 18 παράγραφος 9α και στο 
άρθρο 19 παράγραφοι 1α, 5, 6 και 7 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
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εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και του άρθρου 
19 παράγραφοι 5, 6 και 7 τίθεται σε ισχύ 
μονό εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 
παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο, του άρθρου 18 
παράγραφος 9α και του άρθρου 19 
παράγραφοι 1α, 5, 6 και 7 τίθεται σε ισχύ 
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Or. fr

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 64

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 
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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
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμού δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής CASI 
(έμμεση αλλαγή της χρήσης γης).

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 1 - στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα ΙV – 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 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
V.»



PR\932900EL.doc 59/74 PE508.236v01-00

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής CASI 
(έμμεση αλλαγή της χρήσης γης).

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 1 - στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙV – μέρος Γ – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«19β. 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. fr

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
δεν πραγματοποιήθηκε σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, σε εκτάσεις που διατίθενται για 
πολυετείς καλλιέργειες ή σε εκτάσεις που 
ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
κάλυψης γης (δασική γη, λειμώνες, 
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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.»

υγροβιότοποι) και χρησιμοποιούνται για 
την τροφική παραγωγή, συνεχείς ή όχι, 
όπως π.χ. είναι τα γεωργικά ή 
δασολιβαδικά συστήματα.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αποδίδεται δικαιολογημένα συντελεστής CASI στην παραγωγή που προκαλεί άμεση αλλαγή
χρήσης γης αν και πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άμεση και έμμεση αλλαγή χρήσης γης δεν 
αποκλείει αναγκαστικά η μία την άλλη σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
Vα:
«Παράρτημα Vα
Απόβλητα, κατάλοιπα και παραπροϊόντα
Α. Ενδεικτικός κατάλογος γεωργικών 
καταλοίπων
α) άχυρο·
β) στελέχη αραβοσίτου, φλοιοί και 
σπάδικες αραβοσίτου·
γ) λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων·
δ) πίτες, όπως πίτες σόγιας ή 
αγριοκράμβης·
ε) στέμφυλα και υπολείμματα σταφυλιών, 
ελιάς ή άλλων καρπών·
στ) υπολείμματα ζαχαροκάλαμου·
ζ) κελύφη καρπών.
Β. Ενδεικτικός κατάλογος καταλοίπων 
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δασοκομίας
α) συγκόμωση·
β) κλαδιά·
γ) κορμοί·
δ) φύλλα·
ε) πριονίδι·
στ) ροκανίδια και υπολείμματα ξύλου·
ζ) πολτός ξύλου.
Γ. Ενδεικτικός κατάλογος καταλοίπων 
ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας
α) φύκη·
β) λέπια ιχθύων, εντόσθια και απόβλητα.
Δ. Ενδεικτικός κατάλογος καταλοίπων 
διεργασιών
α) ακατέργαστη γλυκερίνη·
β) πίσσα ταλλελαίου·
γ) ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για 
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
Ε. Ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων
α) χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια·
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.
γ) κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων·
δ) κοπριά ζώων και λυματολάσπη.
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ΣΤ. Ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων 
και καταλοίπων που θεωρούνται 
παραπροϊόντα
α) γεωργικά κατάλοιπα·
β) κατάλοιπα δασοκομίας·
γ) ζωικό λίπος που κατατάσσεται στην 
κατηγορία 3 σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002·
δ) κοπριά ζώων·
ε) ακατέργαστη γλυκερίνη.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό παράρτημα αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 69

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 
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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
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμού δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής CASI 
(έμμεση αλλαγή της χρήσης γης).

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – 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 της χρήσης γης eiluc 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
VΙΙΙ.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής CASI 
(έμμεση αλλαγή της χρήσης γης).

Τροπολογία 71

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«19β. 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. fr

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VΙΙΙ – μέρος Β – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.»

β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
δεν πραγματοποιήθηκε σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, σε εκτάσεις που διατίθενται για 
πολυετείς καλλιέργειες ή σε εκτάσεις που 
ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
κάλυψης γης (δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι) και χρησιμοποιούνται για 
την τροφική παραγωγή, συνεχείς ή όχι, 
όπως π.χ. είναι τα γεωργικά ή 
δασολιβαδικά συστήματα.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αποδίδεται δικαιολογημένα συντελεστής CASI στην παραγωγή που προκαλεί άμεση αλλαγή 
χρήσης γης αν και πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άμεση και έμμεση αλλαγή χρήσης γης δεν 
αποκλείει αναγκαστικά η μία την άλλη σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ – μέρος Α – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρύνεται η χρήση παραπροϊόντων που προέρχονται από την 
καλλιέργεια ελαιοφοίνικα.
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Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ – μέρος Α – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν κριτήρια αειφορίας, δεν κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρύνεται η χρήση 
παραπροϊόντων που προέρχονται απευθείας από το δάσος.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ – 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 και 
του ξυλοπολτού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρύνεται η χρήση ξυλείας που προορίζεται για την παραγωγή 
χαρτοπολτού, σύμφωνα με την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα ΙΧ – μέρος Β – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πριονίδι και ροκανίδια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στα πριονίδια και στα ροκανίδια αναλογεί πολλαπλασιαστικός συντελεστής 2 και όχι 4.

Τροπολογία 77

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IXα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IXα
Απόβλητα, κατάλοιπα και παραπροϊόντα
Α. Ενδεικτικός κατάλογος γεωργικών 
καταλοίπων
α) άχυρο·
β) στελέχη αραβοσίτου, φλοιοί και 
σπάδικες αραβοσίτου·
γ) λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων·
δ) πίτες, όπως πίτες σόγιας ή 
αγριοκράμβης·
ε) στέμφυλα και υπολείμματα σταφυλιών, 
ελιάς ή άλλων καρπών·
στ) υπολείμματα ζαχαροκάλαμου·
ζ) κελύφη καρπών.
Β. Ενδεικτικός κατάλογος καταλοίπων 
δασοκομίας
α) συγκόμωση·
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β) κλαδιά·
γ) κορμοί·
δ) φύλλα·
ε) πριονίδι·
στ) ροκανίδια και υπολείμματα ξύλου·
ζ) πολτός ξύλου.
Γ. Ενδεικτικός κατάλογος καταλοίπων 
ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας
α) φύκη·
β) λέπια ιχθύων, εντόσθια και απόβλητα.
Δ. Ενδεικτικός κατάλογος καταλοίπων 
διεργασιών
α) ακατέργαστη γλυκερίνη·
β) πίσσα ταλλελαίου·
γ) ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για 
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
Ε. Ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων
α) χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια·
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.
γ) κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων·
δ) κοπριά ζώων και λυματολάσπη.
ΣΤ. Ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων 
και καταλοίπων που θεωρούνται 
παραπροϊόντα
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α) γεωργικά κατάλοιπα·
β) κατάλοιπα δασοκομίας·
γ) ζωικό λίπος που κατατάσσεται στην 
κατηγορία 3 σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002·
δ) κοπριά ζώων·
ε) ακατέργαστη γλυκερίνη.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό παράρτημα αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αποβλήτων, 
καταλοίπων και παραπροϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή
προηγμένων βιοκαυσίμων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέτει ως στόχο να ανέλθει σε 20% το μερίδιο 
που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας 
της ΕΕ το 2020 και σε 10% το αντίστοιχο μερίδιο της ενέργειας στις μεταφορές. Παράλληλα, 
στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων καθορίζεται ως υποχρεωτικός στόχος η μείωση 
κατά 6% της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές και για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των βιοκαυσίμων στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, και οι 
δύο οδηγίες καθορίζουν κριτήρια αειφορίας που περιλαμβάνουν ελάχιστα επίπεδα μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προέβλεπαν εξαρχής την ανάγκη 
συνυπολογισμού της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (CASI). Το 2008, το Κοινοβούλιο 
τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της συμπερίληψης του συντελεστή CASI στον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αποδίδεται στα βιοκαύσιμα. Ύστερα 
από διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, το σημείο αυτό μετατράπηκε στο τελικό κείμενο σε 
μια αποστολή η οποία ανατέθηκε στην Επιτροπή και αφορούσε την ανάπτυξη μιας 
μεθοδολογίας που θα επέτρεπε τον συνυπολογισμό της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Δεδομένου ότι το φαινόμενο της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης δεν είναι άμεσα ορατό, 
είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση μοντέλων για να υπολογίζεται η έκτασή του. Αν και 
διαφορετικά μοντέλα αποκαλύπτουν και διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις 
υποθέσεις που εξετάζονται, όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο της έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης είναι μια πραγματικότητα, ότι η έκτασή του διαφέρει ανάλογα με τις 
χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να ακυρώσει ένα σημαντικό 
ποσοστό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλεται στη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών. Ειδικότερα, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η έμμεση αλλαγή 
χρήσης γης είναι πιο σημαντική για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοντίζελ από ό,τι για εκείνες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αιθανόλης.

Εξ ορισμού, τα αποτελέσματα διαφορετικών μελετών δεν θα δώσουν ποτέ μια πλήρη εικόνα 
της πραγματικότητας αφού πρόκειται για κατάρτιση μοντέλων. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 
η μελέτη του IFPRI (Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τις Επισιτιστικές Πολιτικές) στην οποία 
βασίστηκαν οι τιμές που παρείχε η Επιτροπή είναι αυτή που αποδίδει τις πιο χαμηλές τιμές 
στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης σε σύγκριση με άλλες μελέτες, λόγω κυρίως των υποθέσεών 
του για αύξηση της γεωργικής παραγωγής οι οποίες κρίθηκαν υπεραισιόδοξες. Το μοντέλο 
MIIRAGE που χρησιμοποίησε το IFPRI, δίνει τη χαμηλότερη μέση τιμή για τον συντελεστή 
άμεσης και έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (38,4 gCO2 eq/MJ βιοκαυσίμου), τη στιγμή που η 
υψηλότερη τιμή διαμορφώνεται στο 107. Στη μελέτη ADEME-INRA (Κριτική ανασκόπηση 
μελετών που αξιολογούν τον αντίκτυπο της αλλαγής χρήσης γης στις περιβαλλοντικές αποδόσεις 
των βιοκαυσίμων) που δημοσιεύθηκε το 2012, συγκεντρώνονται 49 μελέτες σχετικά με το 
ζήτημα και καταρτίζεται ένα μετα-μοντέλο που καταλήγει σε μια μέση τιμή για τον 
συντελεστή CASI της τάξεως των 72 gCO2 eq/MJ.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή ζήτηση για βιοκαύσιμα επιφέρει πρόσθετη πίεση στις τιμές των 
τροφίμων η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της πρόσβασης στα τρόφιμα για ορισμένες 
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ομάδες του πληθυσμού.

Τέλος, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις που κατέστη δυνατό να 
πραγματοποιηθούν από τις επιχειρήσεις βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και της 
δραστηριότητας. 

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την πραγματικότητα του φαινομένου της έμμεσης αλλαγής στη 
χρήση γης αλλά, αντί να προτείνει τη συμπερίληψη του συντελεστή CASI στον υπολογισμό 
της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προτείνει την καθιέρωση ενός ανώτατου 
ορίου 5% για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων. Ο καθορισμός 
ενός ανώτατου ορίου είναι καλοδεχούμενος αλλά παρουσιάζει ένα σοβαρό μειονέκτημα: δεν 
κάνει καμία διάκριση μεταξύ των βιοκαυσίμων που έχουν σημαντική επίδραση στην έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης και των βιοκαυσίμων που προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Για την 
οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, η Επιτροπή προτείνει μόνο την «καταγραφή» 
των εκπομπών που συνδέονται με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης χωρίς να τις λαμβάνει 
υπόψη για την επίτευξη του στόχου 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να επισπευσθεί η μετάβαση στα προηγμένα βιοκαύσιμα που 
προέρχονται από απόβλητα και κατάλοιπα και για τα οποία η αλλαγή χρήσης γης θεωρείται 
μηδενική. Για τον σκοπό αυτό, προτείνει την κατάρτιση ενός καταλόγου ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες που θα προσφέρονται για διπλή ή τετραπλή προσμέτρηση και ο 
οποίος αναμένεται να παράσχει επιπλέον κίνητρα για τις αναγκαίες επενδύσεις.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει την επίσπευση της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ισχύει για τα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται σε νέες 
εγκαταστάσεις, την 1η Ιουλίου 2014 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2018.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η μη συμπερίληψη του φαινομένου της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης 
δεν είναι συμβατή με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μάχης που 
δίνεται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μια πολιτική που αποσκοπεί στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν πρέπει να βασίζεται σε έναν λειψό 
λογιστικό υπολογισμό και δεν πρέπει να προωθεί τη στήριξη πρακτικών οι οποίες στην 
πραγματικότητα αυξάνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Καταρχήν, έχει θεμελιώδη 
σημασία να υπάρχει ορθός λογιστικός υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Κρίνεται επομένως αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι εκπομπές που συνδέονται με την έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης στα κριτήρια αειφορίας και να καταστεί υποχρεωτικός ο συνυπολογισμός 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με τις μεταβολές του αποθέματος 
άνθρακα σε εκτάσεις λόγω έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης.

Τα επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του αντικτύπου της έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης είναι μάλιστα αρκετά εμπεριστατωμένα για να ενσωματωθούν στη 
νομοθεσία. Οι λογικές επιφυλάξεις που προκύπτουν από την κατάρτιση μοντέλων δεν πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία άρνησης του προβλήματος και αδράνειας.
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Άλλωστε η συμπερίληψη του συντελεστή CASI έχει το εξής πλεονέκτημα: δεν 
επιφυλάσσεται η ίδια μεταχείριση σε όλα αδιακρίτως τα βιοκαύσιμα, αλλά αντίθετα 
ενθαρρύνεται η παραγωγή βιοκαυσίμων που εμφανίζουν χαμηλό συντελεστή CASI.

Όπως προτείνει και η Επιτροπή, στα βιοκαύσιμα που καλλιεργούνται σε νέες εκτάσεις οι 
οποίες δεν καλλιεργούνταν στο παρελθόν (όπως οι οριακής απόδοσης ή οι υποβαθμισμένες 
εκτάσεις) δεν θα αποδίδονται εκπομπές βάσει του συντελεστή CASI.

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αποδοθεί μελλοντικά ένας συντελεστής CASI στα μη εδώδιμα 
ενεργειακά φυτά αφού αυτά επιφέρουν άμεση ή έμμεση αλλαγή στη χρήση γης.

Προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς και οι συναφείς θέσεις απασχόλησης, κρίνεται ωστόσο σκόπιμο 
να εξαιρεθεί από τον συνυπολογισμό του συντελεστή CASI ο όγκος παραγωγής που 
αντιστοιχεί στα επίπεδα της παραγωγής του 2012, ποσοστό που ισοδυναμεί με το 5% του 
στόχου και του οποίου το 80% αφορά το βιοντίζελ. Ο εισηγητής συνιστά επίσης τη χορήγηση 
επιπλέον προθεσμίας σε αυτόν τον κλάδο μέχρι το 2020 (αντί για την αρχική πρόβλεψη που 
έκανε λόγο για το 2017) με βάση τα επίπεδα παραγωγής του 2008.

Η επίσπευση της μετάβασης στα προηγμένα βιοκαύσιμα είναι γενικά αποδεκτή, και αυτός 
είναι ένας από τους στόχους της πρότασης. Είναι ανάγκη να δοθούν στη βιομηχανία σαφή 
δείγματα του προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα προηγμένα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση μακρόπνοων επενδύσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η πολλαπλή προσμέτρηση που προτείνει η Επιτροπή έχει τη στήριξη πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι να μην επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν με την 
πρώτη γενιά. Προς το παρόν πάντως, υπάρχουν λίγα αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, σχετικά με την 
αειφορία τους και σχετικά με τις παράλληλες χρήσεις τους. Είναι επομένως αναγκαίο να μην 
δημιουργηθούν αποκλίσεις μεταξύ των επιλογών για τα βιοκαύσιμα και της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τα απόβλητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ο εισηγητής προτείνει την 
προσθήκη ενός νέου παραρτήματος Χ. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
ασφαλιστικές δικλείδες και κριτήρια αειφορίας για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, προκειμένου 
να αποσοβηθούν αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Η χρήση δασικής βιομάζας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Τα πρόσφατα επιστημονικά 
δεδομένα αμφισβητούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται 
με τη χρήση ξυλείας στην ενέργεια (Τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ, 
Carbon accounting of forest bioenergy, 2013). Εφόσον δεν υπάρχουν κριτήρια αειφορίας για 
τη στερεή βιομάζα, δεν πρέπει να ενθαρρύνεται η μετατροπή εκτάσεων σε δασικές φυτείες 
για την εξυπηρέτηση του ενεργειακού τομέα. Η χρήση ξυλείας για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων θα πρέπει να δικαιολογείται μόνο στις περιοχές στις οποίες η δασική ανάπτυξη 
είναι επαρκής για να καλύπτει τις υφιστάμενες χρήσεις και την πρόσθετη ζήτηση χωρίς να 
απειλείται η αειφόρος διαχείριση των δασών.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
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στον τομέα των μεταφορών, ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση ενός επιμέρους στόχου 
1,5% για την ηλεκτρική ενέργεια. Ο στόχος αυτός είναι ρεαλιστικός αφού οι εθνικές 
προβλέψεις των κρατών μελών κάνουν ήδη λόγο για ποσοστά της τάξεως του 1,4% για το 
2020.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων 
υγρών και αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης, για τα οποία η Επιτροπή προτείνει 
την καθιέρωση τετραπλής προσμέτρησης. Μάλιστα, οι τεχνολογίες «Power-to-Gas» ή 
«Power-to-Liquid» θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μέλλον για τον περιορισμό του 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών.

Στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να καθοριστεί ένας στόχος ενεργειακής απόδοσης της 
τάξεως του 12% προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες με τα μέτρα μείωσης των 
εκπομπών CO2 στα οχήματα και να ενθαρρυνθεί στο εσωτερικό των κρατών μελών η 
ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την πολιτική των μεταφορών.

Τέλος, προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη για τους προμηθευτές καυσίμων η επίτευξη του 
στόχου του 6% για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προβλέπεται από 
την οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, ο εισηγητής προτείνει τη 
μετάθεση του συγκεκριμένου στόχου για το 2025 (αντί του 2020).

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο κείμενο της Επιτροπής θα 
επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 
μεταφορές το 2020 χωρίς να υπονομευθούν ούτε η ακεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά ούτε και οι στόχοι για τη μείωση των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.
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