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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση της 
εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενεργείας Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 2009/28/ΕΚ και η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 98/70/ΕΚ 
αποβλέπουν ακριβώς στην επίτευξη αυτών των αντικειμενικών σκοπών χάρις στη θέσπιση 
στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πρόσθετη 
ζήτηση βιοκαυσίμων. Ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος υπονόμευσης του κύριου λόγου ύπαρξης 
των δύο οδηγιών από το φαινόμενο της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, στοιχείο που 
μπορεί να εξουδετερώσει τις εξοικονομήσεις αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου χάρις 
στα επί μέρους βιοκαύσιμα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα που αντικαθιστούν.
Η παρούσα γνωμοδότηση αφενός αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να διακρίνονται 
παράγοντες στην έμμεση αλλαγή της χρήσης γης για να εξασφαλίζεται στην πράξη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κατ’ αυτόν τον τρόπο να προωθείται η 
κατανάλωση προηγμένων βιοκαυσίμων με τα οποία δεν συνδέεται φαινόμενο έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης· αφετέρου αποσκοπεί στην προστασία της επένδυσης σε συμβατικά 
βιοκαύσιμα στην οποία έχει προβεί η βιομηχανία της Ένωσης δυνάμει των κινήτρων που 
παρέχονται από την ΕΕ.
Στην παρούσα γνωμοδότηση γίνεται ανασκόπηση των στόχων που προτείνονται από την 
Επιτροπή για συμβατικά και προηγμένα βιοκαύσιμα και προς τους οποίους πρέπει να υπάρξει 
συμμόρφωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
Το μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10% για 
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος 
προτείνεται να αυξηθεί από 5% σε κατά προσέγγιση 6,5% με το υπόλοιπο 3,5% να πρέπει να 
μένει για προηγμένα βιοκαύσιμα. Σε αυτά τα αριθμητικά δεδομένα λαμβάνονται υπόψη 
αφενός η σχεδιαζόμενη ικανότητα παραγωγής της Ένωσης έως το 2020 σε συμβατικά 
βιοκαύσιμα και συνεπώς η ανάγκη προστασίας υφισταμένων επενδύσεων στον τομέα· τούτο 
ειδικά στο πλαίσιο υψηλής ανεργίας και οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα· αφετέρου 
η πολύ περιορισμένη επί του παρόντος ικανότητα παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων της 
βιομηχανίας της Ένωσης, η οποία κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο που 
πρότεινε η Επιτροπή, ήτοι το 5 %. 
Με τη θέσπιση υποποσόστωσης αιθανόλης στην τελική κατανάλωση συμβατικών 
βιοκαυσίμων η πρόταση επίσης αναγνωρίζει ότι είναι από περιβαλλοντικής απόψεως 
αποτελεσματικότερη από ό,τι τα καύσιμα βιοντίζελ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)



PE508.023v02-00 4/32 AD\940475EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και 
ειδικότερα το άρθρο 21, καθώς επίσης τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ειδικότερα το άρθρο 208, σε σχέση με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και το 
άρθρο 7β της οδηγίας 98/70/ΕΚ,

Τροπολογία 2

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 
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 

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 
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 με 
τη θέσπιση ειδικού στόχου για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα, ύψους 
τουλάχιστον 2,5% για τις μεταφορές, που 
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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.

καθορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ σε 
σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα. Εν 
προκειμένω, ως μέρος του μετά το 2020 
πλαισίου πολιτικής για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, πρέπει να παρέχεται 
στήριξη μόνο για τα βιοκαύσιμα με υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Το 2,5 % ως στόχος για τα προηγμένα βιοκαύσιμα εντός του συνολικού στόχου 10 % για την 
κατανάλωση ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές αντιπροσωπεύει κατώφλι το 
οποίο η παραγωγή του τομέα της Ένωσης μπορεί ρεαλιστικά να επιτύχει. Μάλιστα τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα δεν θα τεθούν στην εμπορία από τη βιομηχανία της Ένωσης πριν από το 
2019.

Επιπροσθέτως οι επενδύσεις στις οποίες έχει προβεί η βιομηχανία της Ένωσης σε συμβατικά 
βιοκαύσιμα χρειάζεται να προστατευθούν. Η ικανότητα παραγωγής της Ένωσης είναι επί του 
παρόντος άνω του 5 % και θα χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές. 

Τροπολογία 3

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 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 και βιορευστών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) Η παραγωγή και η εισαγωγή 
βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την 
αποδάσωση και την επισιτιστική 
ανασφάλεια των χωρών παραγωγής.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α) Η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ο 
θεμιτός ανταγωνισμός από τους 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες 
περί μηχανισμών προάσπισης του 
εμπορίου.

Αιτιολόγηση

Η αγορά βιοκαυσίμων υπόκειται σε αθέμιτες πρακτικές από τρίτες χώρες (π.χ. η ΕΕ επέβαλε 
δασμούς κατά του ντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοαιθανόλης από της ΗΠΑ στις 18 Φεβρουαρίου 
2013 και στις 29 Αυγούστου 2012 η Επιτροπή δρομολόγησε διερεύνηση κατά του ντάμπινγκ σε 
σχέση με τις εισαγωγές καυσίμων βιοντίζελ από την Αργεντινή και την Ινδονησία). Έχει 
σημασία ως εκ τούτου να τονίζεται ότι χρειάζεται να εξασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός στην 
αγορά βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Για την προετοιμασία της μετάβασης σε 9) Για την προετοιμασία της μετάβασης σε 
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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 καταναλώθηκαν το 2011.

προηγμένα και αειφόρα 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
σε αυτές τις οδηγίες. 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 ή να 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία
πρέπει να περιοριστεί στο μερίδιο των εν 
λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καταναλώθηκαν το 2011. Τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά που εισάγονται από 
τρίτες χώρες προσμετρούνται σε αυτόν 
τον στόχο. Για τον ίδιο λόγο και 
προκειμένου να αποφεύγεται η άνιση 
αντιμετώπιση των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών από πρώτες ύλες με 
παρόμοιο αντίκτυπο, είναι σκόπιμο να 
ισχύσει η ίδια αντιμετώπιση και για τα
προηγμένα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) Δεδομένης της σημαντικής συμβολής 
της αιθανόλης στον στόχο της μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
συγκεκριμένα στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
στόχος τουλάχιστον 30% της συνολικής 
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κατανάλωσης συμβατικών βιοκαυσίμων 
στις μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν τη σημαντική συμβολή της αιθανόλης στον 
περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές. Συνεπώς, 
για να αποφευχθεί να καλύπτεται ολόκληρο το μερίδιο των συμβατικών βιοκαυσίμων κυρίως 
από καύσιμο βιοντίζελ, χρειάζεται να θεσπισθεί υποποσόστωση για την αιθανόλη.

Τροπολογία 8

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.

10) Το όριο 6,5 % που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να τηρούν τον συνολικό 
στόχο του 10% χωρίς να υπονομεύεται η
πλήρης 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.

Αιτιολόγηση

Το όριο 6,5 % για τα συμβατικά βιοκαύσιμα δεν υπονομεύει την πρόσβαση στην αγορά 
βιοκαυσίμων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής που λειτουργούν πριν από το 
τέλος του 2013. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 γ) Η χρήση γης με στόχο την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
δεν πρέπει να οδηγεί στον εκτοπισμό των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 
πληθυσμών. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα για την 
προστασία της γης.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τη 
μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό αυτό, 
και εφόσον δικαιολογείται από τα 
τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά
στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τη 
δυνατότητα να αναθεωρούνται οι 
προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και να 
καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τη 
μεθοδολογία για την εκτίμηση των 
παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό αυτό, 
και εφόσον δικαιολογείται με βάση τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που 
βασίζονται στο πλέον αξιόπιστο 
επιστημονικό πρότυπο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σε περίπτωση όταν 
εξετάζει τη δυνατότητα να αναθεωρούνται 
οι προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών 
παράγοντες για τις εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και να 
καθορίζονται παράγοντες σε 
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιείται το πλέον αξιόπιστο επιστημονικό πρότυπο για να 
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υπολογισθούν οι τιμές της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στο άρθρο 7β προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παράγονται από πρώτες ύλες που 
προέρχονται από γεωργικά κατάλοιπα 
εκτός αν έχει αποδειχθεί ότι τούτο δεν 
επιφέρει υποβάθμιση των γεωργικών 
εκτάσεων και της λειτουργίας του 
οικοσυστήματος. Η ποσότητα των 
γεωργικών καταλοίπων που πρέπει να 
παραμείνει στο έδαφος για οικολογικούς 
λόγους καθορίζεται με βάση τα τοπικά, 
βιογεωγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το 
οργανικό περιεχόμενο του εδάφους, τη 
γονιμότητα του εδάφους, και 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.»

Αιτιολόγηση

Προστίθεται νέο εδάφιο
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7β – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Στο άρθρο 7β, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5β:
«5β. Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παράγονται από πρώτες ύλες που
προέρχονται από εκτάσεις των οποίων το 
καθεστώς ιδιοκτησίας είναι αμφιλεγόμενο 
ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων 
μερών, κυρίως τοπικών κοινοτήτων, σε 
ό,τι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας και 
τη χρήση της γης. Πριν από την έναρξη 
της παραγωγής ή της συγκομιδής των 
πρώτων υλών παραχωρείται η ελεύθερη 
προηγούμενη και συνειδητή συναίνεση 
των εμπλεκόμενων τρίτων μερών. Τα 
εμπλεκόμενα τρίτα μέρη ή οι εκπρόσωποι 
που αναγνωρίζονται από τα εν λόγω τρίτα 
μέρη είναι αυτοί που παραχωρούν την 
ελεύθερη, προηγούμενη και συνειδητή 
συναίνεσή τους.»

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)– στοιχείο –α α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το άρθρο 7γ τροποποιείται ως 
ακολούθως:
αα) στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς υποβάλλουν αξιόπιστες 
πληροφορίες και θέτουν στη διάθεση 
του κράτους μέλους […] τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διαμόρφωση των πληροφοριών. Τα 
κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
οικονομικούς φορείς να εξασφαλίζουν 
κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητο έλεγχο 
των πληροφοριών που υποβάλλουν, και 
να παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 
ελέγχου. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται 
από τους οικονομικούς φορείς είναι 
ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται 
απάτη. Αξιολογούνται η συχνότητα και 
η μεθοδολογία των δειγματοληψιών και 
η ορθότητα των δεδομένων.»

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) στην παράγραφο 3 το τρίτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο 
των κατάλληλων και σχετικών 
πληροφοριών που αναφέρονται στα δύο 
πρώτα εδάφια, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 11 
παράγραφος 3. Μεριμνά για τη μέγιστη 
δυνατή συμμόρφωση προς τις 
ουσιαστικές υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου, επιδιώκοντας παράλληλα 
την ελαχιστοποίηση του διοικητικού 
φόρτου για τους οικονομικούς φορείς, 
κυρίως για τους μικρότερους από 
αυτούς.»
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) – στοιχείο -α γ (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) στο άρθρο 3, το εδάφιο 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη υποβάλλουν συνολικά 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου στην Επιτροπή, 
περιλαμβανομένων των εκθέσεων που 
διενεργούνται από τους ανεξάρτητους 
ελεγκτές, η οποία τις δημοσιεύει στην 
πλατφόρμα διαφάνειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 24 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
[…]»

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) – στοιχείο -α δ (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 γ – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αδ) στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«1. Η ΕΕ επιδιώκει τη σύναψη διμερών 
ή πολυμερών συμφωνιών με τρίτες 
χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν
υποχρεωτικές δεσμεύσεις σχετικά με 
διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που 
αντιστοιχούν προς τα κριτήρια της 
παρούσας οδηγίας. Οι συμφωνίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ρόλους 
που να εξασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές 
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διαδικασίες των τρίτων χωρών δεν θα 
οδηγούν σε απάτη στην εισαγωγή και 
εξαγωγή βιοκαυσίμων, και να 
περιλαμβάνουν διατάξεις για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου. Η ΕΕ πρέπει 
επίσης να επιδιώξει τη σύναψη 
συμφωνιών με τρίτες χώρες που 
περιέχουν δεσμεύσεις σχετικά με την 
επικύρωση και την εκτέλεση συμβάσεων 
της ΔΟΕ και πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 7β, παράγραφος 
7. Όταν η ΕΕ συνάπτει συμφωνίες αυτού 
του είδους που περιλαμβάνουν
υποχρεωτικές δεσμεύσεις για διατάξεις οι 
οποίες καλύπτουν τα θέματα τα οποία 
καλύπτονται από τα κριτήρια αειφορίας 
του άρθρου 7β παράγραφοι 2 έως 5, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι οι 
συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν ότι τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
παράγονται από πρώτες ύλες 
καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αειφορίας. 
Κατά τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, 
αποδίδεται η επιβαλλόμενη προσοχή στα 
μέτρα που λαμβάνονται για τη 
διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε 
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η 
προστασία της λεκάνης απορροής και ο 
έλεγχος της διάβρωσης), την προστασία 
του εδάφους, του νερού και του αέρα, τις 
έμμεσες μεταβολές της χρήσης της γης, 
την αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή 
υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε 
περιοχές όπου το νερό σπανίζει, καθώς 
και στα στοιχεία του άρθρου 7β 
παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αε) Στο άρθρο 7γ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9a:
«9α. Το αργότερο τρία έτη [μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία επανεξετάζει την 
εκτέλεση των εθελοντικών συστημάτων 
για τα οποία εγκρίθηκε απόφαση στο 
πλαίσιο της παραγράφου 4 και καθορίζει 
βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση βασίζεται 
στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες οι 
οποίες προήλθαν, μεταξύ άλλων, από τη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
και βασίζεται στην πρακτική εμπειρία 
που αποκομίσθηκε από την εφαρμογή 
των συστημάτων. Η έκθεση λαμβάνει 
υπόψη την εξέλιξη των σχετικών και 
διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών, 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό 
Πιστοποίησης και τον Οργανισμό για τη 
Διεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική 
Σήμανση (ISEAL). Σε σχέση με κάθε 
σύστημα, στην έκθεση αναλύονται μεταξύ 
άλλων τα εξής:
η ανεξαρτησία, η μέθοδος και η 
συχνότητα των ελέγχων·
η διαθεσιμότητα και η εμπειρία κατά την 
εφαρμογή των μεθόδων εντοπισμού και 
αντιμετώπισης περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης·
η διαφάνεια, σε σχέση κυρίως με τη 
προσβασιμότητα του συστήματος, τη 
διαθεσιμότητα των μεταφράσεων στις 
επίσημες γλώσσες των χωρών και 
περιφερειών από τις οποίες προέρχονται 
οι πρώτες ύλες, την προσβασιμότητα ενός 
καταλόγου με τους πιστοποιημένους 
φορείς και τα σχετικά πιστοποιητικά, την 
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προσβασιμότητα των εκθέσεων του 
ελεγκτή·
η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, σε ό,τι 
αφορά ειδικότερα τη διαβούλευση με 
τους κατοίκους και τις τοπικές 
κοινότητες κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της επανεξέτασης του 
συστήματος καθώς και κατά τη διάρκεια 
των ελέγχων·
- η γενικότερη ανθεκτικότητα του 
συστήματος, υπό το φως κυρίως κανόνων 
σχετικά με τη διαπίστευση, τα προσόντα 
και την ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
των οικείων φορέων του συστήματος·
- η εμπορική ανανέωση του συστήματος.
Η Επιτροπή, αν κρίνεται αναγκαίο βάσει 
της έκθεσης, υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση των 
κριτηρίων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 7γ παράγραφος 5.»

Τροπολογία 18

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

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).
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-θ) στο άρθρο 4, το εδάφιο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
4) Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει το 2020 ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι λόγω 
της σημαντικής συμβολής της αιθανόλης 
στον στόχο της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου συγκεκριμένα 
στον τομέα των οδικών μεταφορών το 
μερίδιο της αιθανόλης ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 30 % της συνολικής 
κατανάλωσης συμβατικών βιοκαυσίμων.

Αιτιολόγηση

Από την αναδυόμενη επιστημονική έρευνα βεβαιώνεται η σημαντική συμβολή της αιθανόλης 
στον περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές. 
Συνεπώς, για να αποφευχθεί να καλύπτεται ολόκληρο το μερίδιο των συμβατικών βιοκαυσίμων 
κυρίως από καύσιμο βιοντίζελ, χρειάζεται να θεσπισθεί υποποσόστωση για την αιθανόλη.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ a) στο άρθρο 3, παράγραφος 4, 
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προστίθεται ένα δεύτερο εδάφιο:
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλες τις 
μορφές μεταφορών να αντιπροσωπεύει, 
το 2020, ποσοστό τουλάχιστον 2% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή,

i) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IX αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 2,5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020 και 
ii) το μερίδιο της ενέργειας από 
βιοκαύσιμα που παράγονται από 
καλλιέργειες εδώδιμων φυτών 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 6,5% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Το 2,5 % ως στόχος για τα προηγμένα βιοκαύσιμα εντός του συνολικού στόχου 10 % για την 
κατανάλωση ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές αντιπροσωπεύει κατώφλι το 
οποίο η παραγωγή του τομέα της Ένωσης μπορεί ρεαλιστικά να επιτύχει. Μάλιστα τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα δεν θα τεθούν στην εμπορία από τη βιομηχανία της Ένωσης πριν από το 
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2019.

Επιπροσθέτως οι επενδύσεις στις οποίες έχει προβεί η βιομηχανία της Ένωσης σε συμβατικά 
βιοκαύσιμα χρειάζεται να προστατευθούν. Η ικανότητα παραγωγής της Ένωσης είναι επί του 
παρόντος άνω του 5 % και θα χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) στο άρθρο 17, παράγραφος 1 η 
πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως 
εξής:
«1. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες 
καλλιεργούνται εντός ή εκτός της 
επικράτειας της Κοινότητας, η ενέργεια 
από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά 
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λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας των παραγράφων 2 έως 7:»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καλύπτει και την παράγραφο 7 των κριτηρίων αειφορίας ως προϋπόθεση 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αβ) στην παράγραφο 1 το δεύτερο 
εδάφιο διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα λαμβάνουν το ίδιο κίνητρο όπως τα συμβατικά βιοκαύσιμα και ως εκ 
τούτου για να υπάρξει αντιμετώπιση επί ίσοις όροις πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
κατά περίπτωση. 

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) στο άρθρο 17 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5α:
Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν παράγονται από πρώτες 
ύλες που προέρχονται από γεωργικά 
κατάλοιπα εκτός αν έχει αποδειχθεί ότι 
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τούτο δεν επιφέρει υποβάθμιση των 
γεωργικών εκτάσεων και της λειτουργίας 
του οικοσυστήματος. Η ποσότητα των 
γεωργικών καταλοίπων που πρέπει να 
παραμείνει στο έδαφος για οικολογικούς 
λόγους καθορίζεται με βάση τα τοπικά, 
βιογεωγραφικά 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.»

(η τροπολογία αυτή ισχύει επίσης και για το άρθρο 7β παράγραφος 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ)

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) στο άρθρο 17, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5β:
«Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν παράγονται από πρώτες 
ύλες που προέρχονται από εκτάσεις των 
οποίων το καθεστώς ιδιοκτησίας είναι 
αμφιλεγόμενο ή παραβιάζει τα 
δικαιώματα τρίτων μερών, κυρίως 
τοπικών κοινοτήτων, σε ό,τι αφορά το 
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση της 
γης. Πριν από την έναρξη της παραγωγής 
ή της συγκομιδής των πρώτων υλών 
παραχωρείται η ελεύθερη προηγούμενη 
και συνειδητή συναίνεση των 
εμπλεκόμενων τρίτων μερών. Τα 
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εμπλεκόμενα τρίτα μέρη ή οι εκπρόσωποι 
που αναγνωρίζονται από τα εν λόγω τρίτα 
μέρη είναι αυτοί που παραχωρούν την 
ελεύθερη, προηγούμενη και συνειδητή 
συναίνεσή τους.»

(η τροπολογία αυτή ισχύει επίσης και για το άρθρο 7β παράγραφος 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ)

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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



AD\940475EL.doc 23/32 PE508.023v02-00

EL

βελτιώνονται καθώς η Eurostat 
συγκεντρώνει και δημοσιεύει 
πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές των πρώτων υλών, το είδος 
και τη χώρα προέλευσης, όπως επίσης 
και για το εσωτερικό εμπόριο των 
πρώτων υλών ή το οιονεί εμπόριο των 
πρώτων υλών.»

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος θα επιτρέψει τη βελτίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των στοιχείων και 
θα βελτιώσει τα κριτήρια της αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχεία 5β – 5ε
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφοι 3 και 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων σε 
εθνικό επίπεδο, για να εξασφαλίζουν ότι 
οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
αξιόπιστες πληροφορίες και θέτουν στη 
διάθεση του κράτους μέλους […] τα 
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διαμόρφωση των πληροφοριών. Τα 
κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
οικονομικούς φορείς να εξασφαλίζουν 
κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητο έλεγχο 
των πληροφοριών που υποβάλλουν, και 
να παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 
ελέγχου. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από 
τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 
αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. 
Αξιολογούνται η συχνότητα και η 
μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 
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ορθότητα των δεδομένων.»
5γ. Στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το τρίτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο 
των κατάλληλων και σχετικών 
πληροφοριών που αναφέρονται στα δύο 
πρώτα εδάφια, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 25 
παράγραφος 3. Μεριμνά για τη μέγιστη 
δυνατή συμμόρφωση προς τις 
ουσιαστικές υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου, επιδιώκοντας παράλληλα 
την ελαχιστοποίηση του διοικητικού 
φόρτου για τους οικονομικούς φορείς, 
κυρίως για τους μικρότερους από 
αυτούς.»
5δ. Στο άρθρο 18 παράγραφος 3, το 
πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη υποβάλλουν συνολικά 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου στην Επιτροπή,
περιλαμβανομένων των εκθέσεων που 
διενεργούνται από τους ανεξάρτητους 
ελεγκτές, η οποία τις δημοσιεύει στην 
πλατφόρμα διαφάνειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 24 […]»
5ε. Στο άρθρο 18 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 3:
3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τήρηση 
και ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, 
των υποχρεώσεων και των μέτρων για 
τον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων 
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά, ιδίως όσον αφορά τα 
εισαγόμενα βιοκαύσιμα και βιορευστά, 
μέσω της γενικής εποπτείας των 
μηχανισμών υποβολής εκθέσεων και 
ελέγχου που θα δημιουργηθούν σε εθνικό 
επίπεδο. Η Επιτροπή λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ο 
θεμιτός ανταγωνισμός από τους 
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εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες 
περί μηχανισμών προάσπισης του 
εμπορίου.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 στ (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 –  πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5στ. Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«4. Η ΕΕ επιδιώκει τη σύναψη διμερών 
ή πολυμερών συμφωνιών με τρίτες 
χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν
υποχρεωτικές δεσμεύσεις σχετικά με 
διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που 
αντιστοιχούν προς τα κριτήρια της 
παρούσας οδηγίας. Οι συμφωνίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ρόλους 
που να εξασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές 
διαδικασίες των τρίτων χωρών δεν θα 
οδηγούν σε απάτη στην εισαγωγή και 
εξαγωγή βιοκαυσίμων, και να 
περιλαμβάνουν διατάξεις για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου. Η ΕΕ πρέπει 
επίσης να επιδιώξει τη σύναψη 
συμφωνιών με τρίτες χώρες που 
περιέχουν δεσμεύσεις σχετικά με την 
επικύρωση και την εκτέλεση συμβάσεων 
της ΔΟΕ και πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 
7. Εάν η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες που 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικές δεσμεύσεις 
για διατάξεις οι οποίες καλύπτουν τα 
θέματα τα οποία καλύπτονται από τα 
κριτήρια αειφορίας του άρθρου 17 
παράγραφοι 2 έως 7, η Επιτροπή μπορεί 
να αποφασίζει ότι οι συμφωνίες αυτές 
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αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα και 
βιορευστά που παράγονται από πρώτες 
ύλες καλλιεργούμενες στις χώρες αυτές 
πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αειφορίας. 
Κατά τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, 
αποδίδεται η επιβαλλόμενη προσοχή στα 
μέτρα που λαμβάνονται για τη 
διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε 
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η 
προστασία της λεκάνης απορροής και ο 
έλεγχος της διάβρωσης), την προστασία 
του εδάφους, του νερού και του αέρα, τις 
έμμεσες μεταβολές της χρήσης της γης, 
την αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή 
υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε 
περιοχές όπου το νερό σπανίζει, καθώς 
και στα στοιχεία του άρθρου 17 
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο.»

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – τρίτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. στο άρθρο 18 παράγραφος 4, 
προστίθεται ένα τρίτο εδάφιο: 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για την αμοιβαία αναγνώριση των 
συστημάτων επαλήθευσης 
διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα 
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και 
τα βιορευστά, εφόσον έχουν δημιουργηθεί 
τέτοια συστήματα σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. στο άρθρο 18 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9 α. Το αργότερο τρία έτη [μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία επανεξετάζει την 
εκτέλεση των εθελοντικών συστημάτων 
για τα οποία εγκρίθηκε απόφαση στο 
πλαίσιο της παραγράφου 4 και καθορίζει 
βέλτιστες πρακτικές. Η έκθεση βασίζεται 
στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες οι 
οποίες προήλθαν, μεταξύ άλλων, από τη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
και βασίζεται στην πρακτική πείρα που 
αποκομίσθηκε από την εφαρμογή των 
συστημάτων. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη 
την εξέλιξη των σχετικών και διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών, 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό 
Πιστοποίησης και τον Οργανισμό για τη 
Διεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική 
Σήμανση (ISEAL). Σε σχέση με κάθε 
σύστημα, στην έκθεση αναλύονται μεταξύ 
άλλων τα εξής:
- η ανεξαρτησία, η μέθοδος και η 
συχνότητα των ελέγχων·
- η διαθεσιμότητα και η εμπειρία κατά 
την εφαρμογή των μεθόδων εντοπισμού 
και αντιμετώπισης περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης·
- η διαφάνεια, σε σχέση κυρίως με τη 
προσβασιμότητα του συστήματος, τη 
διαθεσιμότητα των μεταφράσεων στις 
επίσημες γλώσσες των χωρών και 
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περιφερειών από τις οποίες προέρχονται 
οι πρώτες ύλες, την προσβασιμότητα ενός 
καταλόγου με τους πιστοποιημένους 
φορείς και τα σχετικά πιστοποιητικά, την 
προσβασιμότητα των εκθέσεων του 
ελεγκτή·
- η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, σε 
ό,τι αφορά ειδικότερα τη διαβούλευση με 
τους κατοίκους και τις τοπικές 
κοινότητες κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της επανεξέτασης του 
συστήματος καθώς και κατά τη διάρκεια 
των ελέγχων·
- η γενικότερη ανθεκτικότητα του 
συστήματος, υπό το φως κυρίως κανόνων 
σχετικά με τη διαπίστευση, τα προσόντα 
και την ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
των οικείων φορέων του συστήματος·
- η εμπορική ανανέωση του συστήματος.
Η Επιτροπή, αν κρίνεται αναγκαίο βάσει 
της έκθεσης, υποβάλλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση των 
κριτηρίων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 5.»

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για την εκτίμηση της καθαρής μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 
χρήση βιοκαυσίμων, το κράτος μέλος
μπορεί, για τους σκοπούς των εκθέσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να 
χρησιμοποιεί τις τυπικές τιμές των μερών 
Α και Β του παραρτήματος V.
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που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII – 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 
πολυετείς καλλιέργειες. Στην περίπτωση 
αυτή η «τιμή εκπομπών λόγω άμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (el)» θα έπρεπε 
να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το 
παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7.

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.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πρώτες ύλες, οι οποίες προσμετρούνται 
στον στόχο του 2,5% που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 
σημείο i), είναι οι εξής:

α) Φύκη. α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 

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

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

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

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

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

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

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Πίσσα ταλλελαίου.

η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.

ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών. ια) Κελύφη καρπών.

ιβ) Φλοιοί. ιβ) Φλοιοί.
ιγ)Σπάδικες αραβοσίτου. ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.

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

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

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

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

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

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

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

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