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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην 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 βιοκάυσιμα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα που αντικαθιστούν.
Η παρούσα γνώμη 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.
Η γνώμη δεν υπεισέρχεται στις τεχνικού χαρακτήρα πτυχές του υπολογισμού της αλλαγής της 
χρήσης γης, ο οποίος έχει ωστόσο αποδειχθεί αμφιλεγόμενος. Εστιάζεται μόνον στις 
σχετιζόμενες με το εμπόριο πτυχές της πρότασης της Επιτροπής. Επ’ αυτού η γνώμη 
προβαίνει σε 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 έκαστο κράτος μέλος 
προτείνεται να αυξηθεί από 5% σε κατά προσέγγιση 7,5% με το υπόλοιπο 2,5% 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. Το όριο 5 % για τα συμβατικά βικαύσιμα 
πρέπει να ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2021 επιτρέποντας στη βιομηχανία της Ένωσης να 
προσαρμόσει την παραγωγή της έως τότε. Για να προωθηθούν επενδύσεις στα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, η γνώμη τονίζει ότι τα κίνητρα για βιοκαύσιμα, τα οποία επίσης βάσει των 
εκτιμήσεων για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης δεν οδηγούν σε ουσιαστική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και παράγονται από καλλιέργειες φυτών που 
χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ζωοτροφές, δεν πρέπει να παρέχονται από 1ης 
Ιανουαρίου 2021.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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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 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 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.

(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 με τον ορισμό 
χωριστού στόχου τουλάχιστον 2,5 % για 
προηγμένα βιοκαύσιμα εντός του στόχου 
10 % κατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές για τις μεταφορές ο 
οποίος θεσπίζεται 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 βιοκαύσιμα 
με χαμηλές εκτιμώμενες συνέπειες λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και 
υψηλή συνολική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου. Εντός αυτού του πλαισίου ο 
στόχος του 2,5 % για προηγμένα 
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βιοκαύσιμα πρέπει να αυξηθεί έως το 5% 
από 1ης Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο για να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς 
και απάτες που σχετίζονται με την 
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, και 
αυτή η παραγωγή πρέπει να 
συμμορφούται προς τα σχετικά κριτήρια 
βιωσιμότητας όπως ισχύουν για τα 
συμβατικά βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 a) 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.

Or. en

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 
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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 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Έχοντας κατά νου τη σημαντική 
συμβολή της αιθανόλης στον στόχο της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου συγκεκριμένα στον τομέα 
των οδικών μεταφορών, πρέπει να 
θεσπισθεί ειδικός στόχος τουλάχιστον 
3 % της συνολικής κατανάλωσης 
συμβατικών βιοκαυσίμων στις 
μεταφορές.

Or. en

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 4

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 

(10) Το όριο 7,5 % 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 
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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.

εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο 7,5 % 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. Μία μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με όριο 7,5 % αντί 5 % 
είναι περισσότερο εύλογη για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 5

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 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-i). στην παράγραφο 4, το εδάφιο 1 
αντικαθίσταται από το εξής: 
(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 3 % της συνολικής 
κατανάλωσης συμβατικών βιοκαυσίμων.

Or. en

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 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
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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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
πρώτες ύλες που εμφαίνονται στα Μέρη 
Α και Β του Παραρτήματος IX είναι 
τουλάχιστον 2,5 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020. Ωστόσο από 1ης Ιανουαρίου 
2021 το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες 
ύλες που εμφαίνονται στα Μέρη Α και Β 
του Παραρτήματος IX είναι τουλάχιστον 
5 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές.

Or. en

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 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο 
διαγράφεται.

Or. en
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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. Για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής του συστήματος χρειάζεται οι 
έλεγχοι να είναι αυστηροί και να ισχύουν για όλα τα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία που βασίζονται στο 
πλέον αξιόπιστο επιστημονικό πρότυπο, 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 στοιχεία που 
παρέχονται δυνάμει του πλέον αξιόπιστου 
επιστημονικού προτύπου, για την 
εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή. Εάν εγκριθεί, αυτή η 
νομοθετική πρόταση δεν ισχύει πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2021. Από 1ης 
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Ιανουαρίου 2021 κίνητρα για βιοκαύσιμα 
τα οποία επίσης βάσει των εκτιμήσεων 
για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
δεν οδηγούν σε ουσιαστική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
παράγονται από καλλιέργειες που 
χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και 
ζωοτροφές δεν παρέχονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιείται το πλέον αξιόπιστο επιστημονικό πρότυπο για να 
υπολογισθούν οι τιμές της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθόσον ο παράγοντες της έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θα περιλαμβάνονται στα κριτήρια βιωσιμότητας. Από 1ης Ιανουαρίου 
2021 και μετά μία μεταβατική περίοδο για τον τομέα δεν πρέπει να ισχύουν κίνητρα για την 
παραγωγή συμβατικών βιοκαυσίμων που να θέτουν σε μειονεκτική θέση τα προηγμένα 
βικαύσιμα. Τούτο προτείνεται για να αποφεύγεται στρέβλωση των τιμών στην παγκόσμια αγορά 
ειδών διατροφής και ως κίνητρο για την κατανάλωση περισσότερο βιώσιμων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Άχυρο. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των συνεπειών που ασφαλώς και θα έχει η παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων 
από άχυρο επί της τιμής αυτής της πρώτης ύλης της οποίας γίνεται ευρεία χρήση στη γεωργία, 
κρίνεται ότι αρμόζει καλύτερα διπλή προσμέτρηση. Βλέπε επίσης τροπολογία στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος IX.
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Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Άχυρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των συνεπειών που ασφαλώς και θα έχει η παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων 
από άχυρο επί της τιμής αυτής της πρώτης ύλης της οποίας γίνεται ευρεία χρήση στη γεωργία, 
κρίνεται ότι αρμόζει καλύτερα διπλή προσμέτρηση. Βλέπε επίσης τροπολογία στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος IX.


