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Τροπολογία 38
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ9, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ9, 
κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεριμνά 
ώστε το ποσοστό της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές 
μεταφορών να αντιπροσωπεύει, το 2020, 
ποσοστό τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Or. nl

Τροπολογία 39
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ9, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
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ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Η ανάγκη για 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών είναι επιτακτική 
διότι είναι πιθανόν να καταστεί όλο και 
δυσχερέστερη η βιώσιμη επίτευξη 
δεσμευτικού ποσοστιαίου στόχου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εάν 
εξακολουθήσει να αυξάνεται η συνολική 
ζήτηση ενέργειας για τις μεταφορές. Η 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
πρόσμιξη βιοκαυσίμων με μηδενικές και 
χαμηλές έμμεσες εκπομπές λόγω αλλαγής 
της χρήσης γης (iLUC), συγκαταλέγεται 
μεταξύ των λοιπών μεθόδων που 
διατίθενται στα κράτη μέλη για να 
επιτύχουν αυτόν τον στόχο αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για μείωση της συνολικής κατανάλωσης στον τομέα των μεταφορών και για αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα αυτό προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 10% για τις 
μεταφορές έχει ήδη επισημανθεί στην υπάρχουσα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας(ΑΠΕ). Η τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει την ανάγκη αυτή και προσθέτει τη σημασία 
της ανάπτυξης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και προηγμένων βιοκαυσίμων, σε 
περίπτωση που η Ένωση και τα κράτη μέλη επιτύχουν τον στόχο στον τομέα των μεταφορών 
κατά τρόπο βιώσιμο.

Τροπολογία 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
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και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ9, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ9, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Εκτιμάται ότι η ευρωπαϊκή 
αγορά καυσίμων θα συνεχίσει να 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη 
διαθεσιμότητα των καυσίμων βενζίνης 
και ντίζελ, γεγονός που αποτελεί 
ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς: 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η 
ισχυρή εξάρτηση, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η αυξημένη παραγωγή 
προηγμένων βιοντίζελ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των στόχων της, η ευρωπαϊκή πολιτική για την ενθάρρυνση της πρόσμιξης των 
βιοκαυσίμων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς καυσίμων, η 
οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα καύσιμα βενζίνη και ντίζελ. Τα διυλιστήρια 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης σε βενζίνη και ντίζελ ενώ η 
ευρωπαϊκή προσφορά είναι διαρθρωτικά ανεπαρκής. Τα προηγμένα βιοντίζελ είναι λοιπόν μια 
λύση για τη μείωση των εισαγωγών και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 41
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
Ένωσης για περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του
σημαντικού μεριδίου των καυσίμων 
οδικών μεταφορών στις εν λόγω εκπομπές, 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου10 απαιτείται από τους 
προμηθευτές καυσίμων να έχουν μειώσει 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον 
κατά 6% τις ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής («ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου») των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση από οδικά 
οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων είναι 
μία από τις μεθόδους που διαθέτουν οι 
προμηθευτές ορυκτών καυσίμων για να 
μειώσουν την ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων.

(2) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
Ένωσης για περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του 
σημαντικού μεριδίου των καυσίμων 
οδικών μεταφορών στις εν λόγω εκπομπές, 
δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου10 απαιτείται από τους 
προμηθευτές καυσίμων να έχουν μειώσει 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον 
κατά 6% τις ανά μονάδα ενέργειας 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής («ένταση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου») των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση από οδικά 
οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, 
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και 
σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 
θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων με 
μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και λοιπών καυσίμων που 
προέρχονται από αναπόφευκτα αέρια 
απόβλητα είναι μία από τις μεθόδους που 
διαθέτουν οι προμηθευτές ορυκτών 
καυσίμων για να μειώσουν την ένταση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
ορυκτών καυσίμων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επενδυτική ασφάλεια για 
τα εν λόγω προηγμένα καύσιμα κίνησης, 
οι προμηθευτές, θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι εκτιμώνται σωστά οι 
έμμεσες επιπτώσεις όλων των καυσίμων 
και ότι περιλαμβάνονται όλες οι 
σημαντικές πηγές εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
εκπομπών των βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 42
Laurence J.A.J. Stassen
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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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 43
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

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.

Μετά από σύγκριση κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του φυτού, τα σακχαρούχα 
και τα αμυλούχα φυτά εμφανίζουν πολύ 
χαμηλότερες εκπομπές από τα ελαιούχα 
φυτά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος για το 
περιβάλλον, θα πρέπει πρωταρχική 
μέριμνα να είναι ο περιορισμός των 
βιοκαυσίμων και της παραγωγής με τον 
μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Επομένως, είναι σημαντικό 
πρωτίστως να ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση των έμμεσων αλλαγών 
χρήσης γης όσον αφορά τα ελαιούχα 
φυτά.

Or. sv

Τροπολογία 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες δασικές ή γεωργικές 
γαίες.

Or. fr

Τροπολογία 46
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα των καυσίμων 
κίνησης, οι ΗΠΑ –σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο– και η Καλιφόρνια έχουν ήδη 
θεσπίσει πρότυπα σχετικά με τα καύσιμα 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, δηλαδή το Ομοσπονδιακό 
Πρότυπο των ΗΠΑ για τα καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές (US-RFS2) και το 
Πρότυπο της Καλιφόρνιας για τα καύσιμα 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CA-LCFS). Αμφότερες 
συμπεριέλαβαν τις έμμεσες εκπομπές 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης. Ως εκ 
τούτου, αναμένεται, και στα δύο πρότυπα 
US-RFS2 και CA-LCFS, ότι η αιθανόλη 
που βασίζεται στο άμυλο θα κυριαρχήσει 
κατά το πρώτο μέρος της εφαρμογής του 
προγράμματος, ενώ τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα αναμένεται να αποκτήσουν 
μεγαλύτερο μερίδιο αργότερα. Καύσιμα 
όπως το LPG (υγροποιημένο αέριο 
πετρελαίου), το φυσικό αέριο και το 
υδρογόνο, καθώς και η ηλεκτρική 
ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, 
προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με το ντίζελ και 
τη βενζίνη, και μπορούν έτσι να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
σύμφωνα με το πρότυπο της Καλιφόρνιας 
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LCFS, καθώς και σύμφωνα με την 
οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. 
Έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας 
εμπειρογνωμόνων, στις οποίες 
συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι φορείς, 
όπως στην Καλιφόρνια, προκειμένου να 
αναθεωρηθούν οι παράγοντες έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (iLUC) βάσει 
των πλέον πρόσφατων επιστημονικών 
αποδεικτικών στοιχείων και να 
δημοσιευθούν οι αναθεωρημένες τιμές, 
που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός ενός παράγοντα έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης (iLUC) συνιστά 
καθιερωμένη διαδικασία σε ορισμένες χώρες ή σημαντικές οικονομικές περιοχές του κόσμου, 
όπως στην Καλιφόρνια.

Τροπολογία 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 48
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 49
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Επιπλέον, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται το γεγονός ότι η παραγωγή 
βιοκαυσίμων από αροτραίες καλλιέργειες 
στην ΕΕ συμβάλλει στον περιορισμό της 
έλλειψης φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ.

Or. nl

Τροπολογία 50
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά 
στοιχεία σχετικά με την αλλαγή της χρήσης γης και τις έμμεσες συνέπειές της. Συνεπώς, είναι 
πολύ νωρίς για να αντληθούν συμπεράσματα σχετικά με τις συνέπειες των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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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 
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.

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 τα 
καύσιμα από χερσαίες πηγές έχουν λάβει 
μεγάλο ποσό δημόσιας ενίσχυσης (10 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως) και, ως 
εκ τούτου, 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. 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 αερίων 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. en

Τροπολογία 53
Giles Chichester

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 

(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 
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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 
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.

χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, υπάρχει 
κίνδυνος να είναι σημαντικές οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και 
συνεπώς 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.

Or. en

Τροπολογία 54
Jens Rohde

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 

(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, υπάρχει 
κίνδυνος να είναι σημαντικές οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης. 
Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι 
εκπομπές, είναι σκόπιμο να γίνεται 
διαφοροποίηση μεταξύ καλλιεργειών και 
να διαφοροποιηθούν αντίστοιχα οι 
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2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από 
καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές 
τροφίμων 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.

περιοχές. 

Or. en

Justification

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Τροπολογία 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων 
και άλλων αμυλούχων φυτών.

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. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων 
και άλλων αμυλούχων φυτών. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα ο εν λόγω κίνδυνος, κρίνεται 
σκόπιμη η ενθάρρυνση της έρευνας και 
της ανάπτυξης σε νέους τομείς 
παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων, 
που δεν ανταγωνίζονται τις τροφικές 
καλλιέργειες, όπως τα κατάλοιπα 
ξυλοκυτταρινούχων υλικών, μία από τις 
σπάνιες μορφές βιομάζας που αποτελεί 
σημαντική πηγή πλούτου για τα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών καλλιεργειών δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το εν λόγω μέσο θα πρέπει να ενθαρρύνει την 
έρευνα και την ανάπτυξη στην ΕΕ νέων τεχνολογιών που δεν θα ανταγωνίζονται τις τροφικές 
καλλιέργειες: τα κατάλοιπα ξυλοκυτταρινούχων υλικών αποτελούν τον πιο υποσχόμενο τομέα 
έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος θα επιτρέψει την επίτευξη καινοτομίας στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη καθιστώντας δυνατή την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
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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 
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.

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 
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. Σε αυτό 
προστίθεται και ο δυνητικός αρνητικός 
αντίκτυπος στις τιμές των τροφίμων και 
στην ασφάλεια του εφοδιασμού με 
τρόφιμα.

Or. it

Τροπολογία 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, κατάλοιπα, φύκη και 
βιοαποικοδόμηση με βακτήρια, 
εξασφαλίζουν σημαντική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου, χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης 
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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.

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. 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. Ο σταδιακός καθορισμός 
περισσότερο φιλόδοξων υποχρεωτικών 
στόχων για τα προηγμένα βιοκαύσιμα θα 
στείλει ένα σαφές μήνυμα στήριξής τους 
σε επίπεδο Ένωσης. Εν προκειμένω, ως 
μέρος του μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη ειδικότερα
για τα προηγμένα βιοκαύσιμα με χαμηλές 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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 
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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.

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. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω 
κίνητρα ορίζοντας έναν υποχρεωτικό 
στόχο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα εντός 
του στόχου 10% για τις μεταφορές που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, σε 
σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα. 
Ωστόσο για να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις της αγοράς και απάτες που 
σχετίζονται με την παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων, και αυτή η 
παραγωγή θα πρέπει να συμμορφώνεται 
προς τα σχετικά κριτήρια αειφορίας όπως 
ισχύουν και για τα συμβατικά 
βιοκαύσιμα. Επιπλέον, σε ένα ενεργειακό 
σύστημα που βασίζεται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα 
μπορούν να εξασφαλίζουν μεταφορά 
χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο γ), τα ηλεκτρικά 
οχήματα υπολογίζονται με 2,5. Τα 
ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να 
διατηρήσουν το σχετικό πλεονέκτημά 
τους και πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα ηλεκτρικά 
οχήματα, τα οποία να βασίζονται σε 
αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, 
σε σύγκριση με τα συμβατικά και τα 
προηγούμενα 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 ειδικότερα για τα 
ηλεκτρικά οχήματα και τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα με χαμηλές εκτιμώμενες 
συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου.
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Τροπολογία 59
Angelika Niebler

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 συμβατικά βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα, 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. 
Ενδείκνυται να ενθαρρυνθεί η παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων 
από κυτταρινούχες πρώτες ύλες και 
φύκη, τα οποία ομοίως εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου 
και ενέχουν χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Πρέπει 
να προβλεφθούν περαιτέρω κίνητρα για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα ορίζοντας 
ξεχωριστό στόχο για τις μεταφορές που 
θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 2% 
στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, 
ως μέρος του μετά το 2020 πλαισίου 
πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, πρέπει να παρέχεται στήριξη για 
τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Προκειμένου 
να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της 
αγοράς και τα κίνητρα για απάτες, τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα θα πρέπει να 
πληρούν τα ίδια κριτήρια αειφορίας με 
όλα τα άλλα βιοκαύσιμα.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο της διπλής προσμέτρησης δεν οδηγεί στην αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής και 
κατανάλωσης τεχνολογικά προηγμένων βιοκαυσίμων. Ένας δεσμευτικός στόχος που θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% για τα εν λόγω καύσιμα θα θέσει ένα σαφές πρότυπο για την αγορά 
και θα δημιουργήσει κίνητρα για τη χρήση των τεχνολογικά προηγμένων βιοκαυσίμων. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότητα των ευκαιριών με τα συμβατικά βιοκαύσιμα και να 
ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς, και τα προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει ομοίως να 
πληρούν κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 60
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, 

(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, 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 ορισμένων εξ 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. Εν προκειμένω, ως μέρος του 
μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να 
παρέχεται στήριξη μόνο για τα προηγμένα 
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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.

βιοκαύσιμα με χαμηλές εκτιμώμενες 
συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 61
Edit Herczog

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 

(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. Δικαιολογείται η 
αξιοποίηση στον μέγιστο βαθμό των 
αποβλήτων ως πρώτης ύλης και γι αυτόν 
τον λόγο είναι επιθυμητή η παροχή 
πρόσθετης στήριξης για τα παραγόμενα 
από απόβλητα ως πρώτη ύλη ενώ θα 
πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 
συμπερίληψης περαιτέρω αποβλήτων και 
η χρήση νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να ενθαρρυνθεί η παραγωγή 
αυτών των προηγμένων βιοκαυσίμων υπό 
την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από 
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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.

ολοκληρωμένη επανεξέταση της 
εφικτότητας των στόχων για το 2020 και 
δεν οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη 
εξάρτηση των κρατών μελών της ΕΕ από 
ξένους φορείς ενέργειας και πρώτες ύλες.

Or. hu

Τροπολογία 62
Giles Chichester

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 

(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. 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 



PE510.481v01-00 26/201 AM\933726EL.doc

EL

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.

2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως μέρος του 
μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να 
παρέχεται στήριξη για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα με χαμηλές εκτιμώμενες 
συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 63
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
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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.

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. 
Ωστόσο, τα προηγμένα βιοκαύσιμα θα 
πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλα 
κριτήρια αειφορίας και απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας όπως τα συμβατικά 
βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 διεξαγωγή ενδελεχών 
μελετών και ερευνών με σκοπό την 
επαλήθευση των πλεονεκτημάτων που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την
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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.

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.

Or. it

Τροπολογία 65
Gaston Franco

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 

(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, κατάλοιπα, 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 
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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.

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, 
κρίνεται σκόπιμη η μείωση, έως το 2020, 
κατά 5% του επιπέδου πρόσμιξης των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
γεωργικά τρόφιμα και μπορούν να 
προσμετρηθούν στην επίτευξη του στόχου 
του 10% για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών. 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. Γι αυτόν τον λόγο, 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση όλων 
των καινοτόμων μεθόδων μετατροπής 
από την ευρωπαϊκή πολιτική προς όφελος 
των βιοκαυσίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης των στόχων, είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ο αριθμητικός στόχος 
του 5% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα πρόταση αναθεώρησης και να 
ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο με ορίζοντα το 2020. Θα ήταν επίσης χρήσιμο 
να υπογραμμίσουμε ότι ο στόχος της καινοτομίας θα διατηρηθεί και μετά το 2020 ώστε να 
διασφαλιστούν οι προοπτικές των επενδύσεων που ήδη πραγματοποιούνται.
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Τροπολογία 66
Evžen Tošenovský

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, μικροοργανισμούς 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.

Or. en
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Τροπολογία 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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, 
μηδενικό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Κατόπιν προηγούμενες 
επιστημονικής αξιολόγησης σχετικά με 
την αξία και την πραγματική αειφορία 
τους, 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 που πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας, τα οποία δεν 
ανταγωνίζονται με την παραγωγή 
τροφίμων για τη χρήση γης, ύδατος ή 
άλλων πηγών και τα οποία δεν έχουν 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
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αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 68
Jens Rohde

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 

(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. Πρέπει 
να προβλεφθούν περαιτέρω κίνητρα 
ορίζοντας ξεχωριστό στόχο 2,5% για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα για τον τομέα 
μεταφορών στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν 
προκειμένω, ως μέρος του μετά το 2020 
πλαισίου πολιτικής για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, πρέπει να παρέχεται 
στήριξη ειδικότερα για τα βιοκαύσιμα με 
χαμηλές εκτιμώμενες συνέπειες λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και 
υψηλή συνολική μείωση αερίων 
θερμοκηπίου. Ωστόσο, για να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς 
και κίνητρα για απάτες, τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται προς τα ίδια κριτήρια 
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συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση 
αερίων θερμοκηπίου.

αειφορίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα 
βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διπλή προσμέτρηση δεν οδήγησε στην αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής και 
χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων. Με τον καθορισμό ενός υποχρεωτικού στόχου 2,5% για τα 
προηγμένα καύσιμα, η αγορά θα έχει έναν σαφή στόχο και κίνητρο για να χρησιμοποιεί τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα με αναμενόμενη χαμηλή τιμή εκπομπών. Ωστόσο, για να εξασφαλίζονται 
ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα συμβατικά βιοκαύσιμα και για να ελαχιστοποιηθούν οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και οι απάτες, τα προηγμένα βιοκαύσιμα θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται προς όλες τις απαιτήσεις αειφορίας.

Τροπολογία 69
Νίκη Τζαβέλα

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 

(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, κατάλοιπα, φύκη και 
βιοαποικοδόμηση με βακτήρια, 
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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιοαποικοδόμηση με βακτήρια είναι μια νέα τεχνολογία που αξιοποιεί το σημαντικό 
δυναμικό του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των βιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων χωρίς τις επιπτώσεις της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) 
και χωρίς παρεμβάσεις στην τροφική αλυσίδα. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της πρότασης 
σχετικά με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης για προώθηση των προηγμένων βιοκαυσίμων, η 
παρούσα τροπολογία θα υποστηρίξει το τεράστιο δυναμικό της τεχνολογίας αυτής και θα 
επιτρέψει την ταχεία ανάπτυξή της στην Ευρώπη.

Τροπολογία 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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.

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, μέσω του 
καθορισμού του στόχου του 2% για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 71
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρότι τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που παράγονται από απόβλητα 
και κατάλοιπα μπορούν να επιτύχουν 
μεγάλη μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου, με μικρές δυσμενείς 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, κρίνεται 
σκόπιμη η περαιτέρω αξιολόγηση της 
διαθεσιμότητάς τους, των οφελών και 
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των κινδύνων τους, μεταξύ άλλων, για 
την ενημέρωση της πολιτικής μετά το 
2020. Ταυτόχρονα, απαιτούνται 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 
οφέλη της ενεργειακής ασφάλειας τόσο 
των συμβατικών όσο και των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, ιδίως στον 
βαθμό που για την παραγωγή τους 
χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα 
ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να δοθεί 
εντολή στην Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση και, κατά περίπτωση, να υποβάλει 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σε σχέση με τα 
ζητήματα αυτά. Η έκθεση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη το περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονομικό ευκαιριακό 
κόστος της χρήσης πρώτων υλών για 
σκοπούς εκτός της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και βιορευστών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
συνολικές θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις απεικονίζονται στην έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 72
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η τιμή των 
συντελεστών που ορίζονται στον τίτλο 
του παραρτήματος IX δεν είναι 
προσαρμοσμένη σε όλα τα προϊόντα και 
ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε νομική αβεβαιότητα.

Or. fr
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Τροπολογία 73
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να αποτραπούν οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να μην 
δίδονται κίνητρα για απάτες, και τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να πληρούν 
τα ίδια κριτήρια αειφορίας με τα λοιπά 
βιοκαύσιμα.

Or. nl

Τροπολογία 74
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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. Είναι επίσης 
εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
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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. en

Τροπολογία 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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. Τα κατάλοιπα 
ξυλοκυτταρινούχων υλικών αποτελούν 
μία από τις σπάνιες μορφές βιομάζας και 
σημαντική πηγή πλούτου στην Ευρώπη. 
Η θέσπιση ενός επιμέρους στόχου για την 
πρόσμιξη λιγνοκυτταρινικού βιοκαυσίμου 
θα παράσχει στους επενδυτές την 
ορατότητα που απαιτείται για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού του εν λόγω 
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βιοκαυσίμου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση της διττής πρόκλησης, η οποία συνίσταται στη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας των κρατών μελών μέσω της προώθησης της μείωσης των εισαγωγών καυσίμων 
ντίζελ χάρη στην παραγωγή προηγμένων βιοντίζελ και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων με 
σκοπό την εκμετάλλευση μιας σπάνιας βιομάζας που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την 
Ευρώπη, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση ενός επιμέρους στόχου για την πρόσμιξη 
λιγνοκυτταρινικού βιοκαυσίμου.

Τροπολογία 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12 , , 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, χρησιμοποιούν 
απόβλητα για τους σκοπούς της ενέργειας 
μόνο σύμφωνα με την ιεράρχηση 
αποβλήτων, δεν ανταγωνίζονται για τη 
χρήση γης και ύδατος με σκοπό την 
προστασία των δικαιωμάτων στην 
παραγωγή τροφίμων και στη χρήση γης, 
και δεν μειώνουν τις οργανικές ουσίες του 
εδάφους το οποίο έχει αρνητικό 
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περιβαλλοντικό αντίκτυπο για το τοπικό 
οικοσύστημα.

Or. en

Τροπολογία 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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 ή που δεν 
προκαλούν τέτοιο αντίκτυπο για το 
περιβάλλον ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τα 
τοπικά οικοσυστήματα στερώντας 
έδαφος και νερό από τις εδώδιμες 
καλλιέργειες.

Or. it

Τροπολογία 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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»11 και 
τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, Ευρώπη»12, 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 
χρησιμοποιούν απόβλητα για τους 
σκοπούς της ενέργειας μόνο σύμφωνα με 
την ιεράρχηση αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 79
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η χρήση πόρων βιομάζας 
συνεπάγεται σημαντικό ευκαιριακό 
κόστος που συνδέεται με την εξάντληση ή 
την απώλεια υπηρεσιών οικοσυστήματος. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιδοτούν 
ούτε να δίνουν εντολή για ενεργειακή 
χρήση των πρώτων υλών, εάν η αλλαγή 
χρήσης τους σε σχέση με τις υφιστάμενες 
χρήσεις θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη 
βιοποικιλότητα, το έδαφος ή το συνολικό 
ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα. Οι 
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πολιτικές θα πρέπει, επίσης, να 
εξασφαλίζουν την κλιμακωτή χρήση της 
βιομάζας που διασφαλίζει ότι οι πόροι δεν 
αποσπώνται από εφαρμογές με υψηλή 
κοινωνική προστιθέμενη αξία για να 
χρησιμοποιηθούν σε ενεργειακή 
εκμετάλλευση χαμηλής αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες υφιστάμενες χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα το ξύλο να παραμένει ένα συμπαγές 
στοιχείο στο περιβάλλον, π.χ. ινοσανίδα, ενώ η απομάκρυνση των πρώτων υλών από τις 
χρήσεις αυτές και η χρησιμοποίησή τους στην ενέργεια θα δημιουργούσε κινδύνους αρνητικού 
συνολικού ισοζυγίου του διοξειδίου του άνθρακα. Οποιαδήποτε προώθηση της χρήσης 
ξυλοκυτταρινούχων υλικών πρέπει να υποστηρίζεται από διασφαλίσεις ότι, για παράδειγμα, η 
βιομηχανία χαρτοπολτού δεν θα στερηθεί πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τη ζήτηση ξύλου 
υψηλότερης ποιότητας και την επακόλουθη εκτροπή από άλλες βιομηχανίες ή την άσκηση 
πίεσης για αύξηση της συγκομιδής. 

Τροπολογία 80
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να ενθαρρυνθούν περαιτέρω 
επενδύσεις στις εγκαταστάσεις με τις 
υψηλότερες επιδόσεις στη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου. Με ένα ελάχιστο 
όριο της τάξεως του 50% διασφαλίζονται 
οι επενδύσεις σε δυναμικότητα παραγωγής 
βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 6 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό του ελάχιστου ορίου στο 50% πρέπει να ενθαρρυνθούν η έρευνα και οι 
επενδύσεις στις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και να 
προωθηθούν οι δυνατότητες εκβιομηχάνισης. Το όριο του 50%, το οποίο αντιστοιχεί στο πιο 
υψηλό επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί για τις εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία πριν από 
τον Ιούλιο του 2014, θα διαμορφώσει ισότιμους όρους μεταχείρισης, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν 
την ανάληψη κινδύνου με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες που 
παράγουν προηγμένα βιοκαύσιμα.

Τροπολογία 81
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν 
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή 
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

(8) Οι συνολικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις 
πρέπει να μειωθούν σταδιακά για να 
βελτιωθεί το συνολικό ισοζύγιο αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και για να 
αποθαρρυνθούν περαιτέρω επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις με χαμηλές επιδόσεις στη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Με τη 
μείωση αυτή διασφαλίζονται οι επενδύσεις 
σε δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων 
και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 82
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν 
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή 
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε όλες τις εν 
λειτουργία εγκαταστάσεις πρέπει να 
αυξηθεί, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014, 
για να βελτιωθεί το συνολικό ισοζύγιο 
αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για να 
αποθαρρυνθούν περαιτέρω επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις με χαμηλές επιδόσεις στη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Με την 
αύξηση αυτή διασφαλίζονται οι επενδύσεις 
σε δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων 
και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 83
Angelika Niebler

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρήσης συμβατικών βιοκαυσίμων δεν προετοιμάζει τη μετάβαση στα 
προηγμένα βιοκαύσιμα. Μεγαλύτερη σημασία έχει η κατάλληλη έρευνα και ανάπτυξη 
προκειμένου να εξασφαλισθεί αποδοτική και επαρκής για την κάλυψη του κόστους 
χρηματοδότηση των προηγμένων βιοκαυσίμων. Για τη μετάβαση στα προηγμένα βιοκαύσιμα 
έχει αποφασιστική σημασία να δοθούν κίνητρα για τη μετατροπή των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων παραγωγής βιοκαυσίμων αντί για το κλείσιμό τους.

Τροπολογία 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 85
Giles Chichester

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 

(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 καθοριστούν υποχρεωτικοί 
στόχοι για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που θα 
εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και 
σταθερότητα για τους επενδυτές. 
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καταναλώθηκαν το 2011.

Or. en

Τροπολογία 86
Marita Ulvskog

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 καταναλώθηκαν το 2011.

(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. Ο εν λόγω 
περιορισμός θα πρέπει κατά κύριο λόγο 
να αφορά τα βιοκαύσιμα με τη 
μεγαλύτερη επιβάρυνση στο περιβάλλον 
και στο κλίμα. Χωρίς να περικοπεί η 
συνολική χρήση των εν λόγω 
βιοκαυσίμων, το μερίδιο των βιοκαυσίμων 
και βιορευστών που παράγονται από 
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.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες εκπομπές που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης είναι 
12 gCO2eq/MJ για τα σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά και 13 gCO2eq/MJ για τα σακχαρούχα 
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φυτά έναντι 55 gCO2eq/MJ για τα ελαιούχα φυτά, είναι σκόπιμο πρώτα να περιοριστεί η χρήση 
των φυτών με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τροπολογία 87
Jens Rohde

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 καταναλώθηκαν το 2011.

(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 
με την εισαγωγή ανώτατου ορίου 7,5% 
των εν λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Or. en

Justification

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
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existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Τροπολογία 88
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 καταναλώθηκαν το 2011.

(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. 
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 στον 
στόχο 10% για τις μεταφορές που 
καθορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ 
πρέπει να περιοριστεί.

Or. en

Τροπολογία 89
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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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 καταναλώθηκαν το 2011.

(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 και λοιπές ενεργειακές 
καλλιέργειες σε εκτάσεις 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 και στην οδηγία 
98/70/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, ελαιούχα φυτά και 
λοιπές ενεργειακές καλλιέργειες σε 
εκτάσεις που επιτρέπεται να 
προσμετρούνται στους στόχους της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ πρέπει να περιοριστεί στο 
μερίδιο των εν λόγω βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που καταναλώθηκαν το 2011. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
υποχρεωτικοί στόχοι για τη σταδιακή 
εισαγωγή των προηγμένων καυσίμων από 
το 2016 έως το 2020, κάτι που θα 
εξασφαλίσει προβλεψιμότητα και 
σταθερότητα για τους επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 90
Sabine Wils
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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 καταναλώθηκαν το 2011.

(9) Για την προετοιμασία της μετάβασης 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα, για την 
αποτροπή των περαιτέρω επιπτώσεων 
της αυξανόμενης ζήτησης βιοκαυσίμων 
και βιορευστών στις αγορές τροφίμων 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 
στις εν λόγω οδηγίες. 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 ή να 
λαμβάνουν δημόσια στήριξη σύμφωνα με 
την οδηγία 2009/28/ΕΚ πρέπει να 
περιοριστεί στο μερίδιο των εν λόγω 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καταναλώθηκαν το 2011. Για τους ίδιους 
λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί η 
άνιση μεταχείριση των βιοκαυσίμων και 
των βιορευστών που παράγονται από 
πρώτες ύλες με παρόμοιες επιπτώσεις, 
είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η ίδια 
μεταχείριση για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που παράγονται από μη 
εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά, στον βαθμό που 
καλλιεργούνται σε εκτάσεις, με την 
επιφύλαξη αυτών που παράγονται από 
απόβλητα και κατάλοιπα.

Or. en
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Τροπολογία 91
Edit Herczog

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 
καταναλώθηκαν το 2011.

(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 καθοριστούν δεσμευτικοί 
στόχοι για τα προηγμένα βιοκαύσιμα και, 
σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σαφείς, αποτελεσματικοί και 
προβλέψιμοι κανόνες, οι οποίοι δεν 
πρέπει να οδηγούν σε πρώιμο κλείσιμο 
υφιστάμενων υποδομών παραγωγής, 
γεγονός που θα είχε σοβαρές απώλειες 
αξίας για την Ευρώπη.

Or. hu

Τροπολογία 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 και από ειδικές ενεργειακές 
καλλιέργειες 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 και στην οδηγία 
98/70/ΕΚ. Το μερίδιο των βιοκαυσίμων 
και βιορευστών που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά καθώς και από ειδικές 
ενεργειακές καλλιέργειες και επιτρέπεται 
να προσμετρούνται στους στόχους της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ πρέπει να περιοριστεί στο 
μερίδιο των εν λόγω βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που καταναλώθηκαν το 2011. 
Μετά το 2020, το μερίδιο της ενέργειας 
από βιοκαύσιμα που παράγονται σε 
εκτάσεις πρέπει σταδιακά να εξαλειφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο για τα συμβατικά βιοκαύσιμα και βιορευστά θα πρέπει να εφαρμοστεί τόσο στις 
καλλιέργειες φυτών για τρόφιμα όσο και στις ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες (καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για διατροφή), καθώς και τα δύο ανταγωνίζονται για τη χρήση γης και ύδατος 
που θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων και 
ζωοτροφών. Επίσης, το όριο για τα συμβατικά βιοκαύσιμα προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικό θα πρέπει να προσμετράται στους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ. Στη στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020, όλα τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από καλλιέργειες φυτών για τρόφιμα και ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες θα πρέπει 
σταδιακά να εξαλειφθούν.

Τροπολογία 93
Jens Rohde
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα 
εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής 
συμβατικής αιθανόλης στην ΕΕ ισούται 
με το 6%, ως προς την ενέργεια, της 
αναμενόμενης αγοράς βενζίνης το 2020 
και ότι υπάρχει εύλογη ανάγκη για 
προστασία των υφιστάμενων επενδύσεων 
στη δυναμικότητα παραγωγής 
συμβατικών βιοκαυσίμων που έχουν 
πραγματοποιηθεί καλή τη πίστει, και ότι 
υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσει η εμπορία 
της αιθανόλης από λιγνίνη-κυτταρίνη, θα 
πρέπει να καθοριστεί ένας ειδικός στόχος 
τουλάχιστον 10% ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας επί της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στη βενζίνη στον τομέα των 
μεταφορών το 2020, εκ του οποίου το 8% 
θα πρέπει να προέρχεται από βιοκαύσιμα 
που παράγονται από σακχαρούχα και 
αμυλούχα φυτά.

Or. en

Justification

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Τροπολογία 94
Giles Chichester
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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. en

Τροπολογία 95
Maria Da Graça Carvalho

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 

διαγράφεται
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φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Τροπολογία 97
Angelika Niebler

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αναμένεται να διαγραφεί και ο στόχος του 5% που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4, η παραπάνω αιτιολογική σκέψη καθίσταται άκυρη. Ο καθορισμός ορίου 5% για 
τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς δεν εμποδίζει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, η χρήση των 
δασών και των βαλτοτόπων των οποίων μεταβάλλεται. Ταυτόχρονα, το εν λόγω κίνητρο έχει 
αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή γεωργία. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος να μην 
επιτευχθεί ο στόχος κάλυψης ως το 2020 μεριδίου 10% του τομέα των μεταφορών από ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

διαγράφεται
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τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 99
Marita Ulvskog

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 του 4% 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.

Or. sv

Τροπολογία 100
Catherine Trautmann

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 

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
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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.

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 και δεν θέτει σε 
αμφισβήτηση τις επενδύσεις που έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί·

Or. fr

Τροπολογία 101
Kent Johansson

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 του 3% 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.

Or. en
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Τροπολογία 102
Jens Rohde

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 του 7,5% 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.

Or. en

Τροπολογία 103
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. 

(10) Το όριο 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 
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Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των φορέων 
εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 104
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για 
να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμησης ενέργειας στον εν 
λόγω τομέα.

Or. en

Τροπολογία 105
Giles Chichester

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 

διαγράφεται
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ύλη, πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός 
παράγων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 106
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 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. Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το βάσιμο και η πληρότητα 
των στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και των βιοκαυσίμων, οι 
εκπομπές από την 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 στον στόχο που καθορίζεται 
από το άρθρο 7α παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων που έχουν μικρό αντίκτυπο 
σε ότι 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 
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αντιστοιχεί μηδενικός παράγων εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεκτίμηση του παράγοντα 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.

Τροπολογία 107
Britta Thomsen

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 
αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων 
της ΕΕ στον τομέα της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 
βιοκαυσίμων, οι εκπομπές από την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου η οποία υπαγορεύεται από 
τα κριτήρια αειφορίας που 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες 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.

Or. en

Τροπολογία 108
Jens Rohde
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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) Με βάση τα μοντέλα που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 
εκπομπών από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης που αφορούν την παραγωγή 
βιοκαυσίμων, προκύπτουν αποτελέσματα 
με σημαντικές αποκλίσεις, περιορισμούς 
και αβεβαιότητες. Επομένως, τα 
αποτελέσματα της μοντελοποίησης των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης είναι ακόμη πολύ αβέβαια για 
να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία.

Or. en

Justification

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Τροπολογία 109
Sabine Wils

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 

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 7δ 
παράγραφος 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
το άρθρο 19 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, η έμμεση αλλαγή της χρήσης 
γης πρέπει να ελαχιστοποιηθεί με την 
εισαγωγή συγκεκριμένης μεθοδολογίας 
για τις εκπομπές από τη μεταβολή των 
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που δεν επιφέρουν αύξηση της ζήτησης 
για καλλιεργούμενη γη, λόγου χάρη τα 
παραγόμενα από απόβλητα ως πρώτη 
ύλη, πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός 
παράγων εκπομπών.

αποθεμάτων άνθρακα, κάτι το οποίο 
εξασφαλίζει συμμόρφωση προς την 
απαίτηση για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου του άρθρου 7β 
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ. Οι κανόνες υπολογισμού του 
αντικτύπου των αερίων θερμοκηπίου των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών για τους 
σκοπούς των εν λόγω οδηγιών πρέπει, 
επομένως, να συμπεριλαμβάνουν 
παράγοντες που αντικατοπτρίζουν τις 
εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης οι οποίες αποδίδονται σε 
διάφορους τύπους βιοκαυσίμων και 
βιορευστών. Σύμφωνα με το άρθρο 7δ 
παράγραφος 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
το άρθρο 19 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, πρέπει να παρέχονται 
κατάλληλες διασφαλίσεις για επενδύσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 110
Fiona Hall

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) Οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό
των εκπομπών 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.
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Or. en

Τροπολογία 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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) Σε βιοκαύσιμα παραγόμενα από 
πρώτες ύλες που δεν επιφέρουν αύξηση 
της ζήτησης για καλλιεργούμενη γη, λόγου 
χάρη τα παραγόμενα από απόβλητα ως 
πρώτη ύλη ή από αυξήσεις της απόδοσης 
παραγωγής, πρέπει να αντιστοιχεί 
μηδενικός παράγων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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, 

(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων 
της ΕΕ στον τομέα της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 
βιοκαυσίμων, οι εκπομπές από την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου η οποία υπαγορεύεται από 
τα κριτήρια αειφορίας που 
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πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων 
εκπομπών.

περιλαμβάνονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ 
και στην οδηγία 98/70/ΕΚ. Είναι επίσης 
απαραίτητο να προσμετρούνται οι 
εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης στον στόχο που καθορίζεται 
από το άρθρο 7α παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων 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 και κατάλοιπα, πρέπει να
αντιστοιχεί μηδενικός παράγων εκπομπών, 
με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα 
κατάλληλα πρότυπα αειφορίας.

Or. en

Τροπολογία 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η αλλαγή της χρήσης γης για την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα
δεν πρέπει να οδηγεί στον εκτοπισμό των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων 
πληθυσμών. Για τον σκοπό αυτό, μόνο τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά των οποίων 
η παραγωγή δεν καταπατά τα 
δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων και 
των αυτόχθονων πληθυσμών πρέπει να
θεωρούνται αειφόρα.

Or. en

Τροπολογία 114
Catherine Trautmann



PE510.481v01-00 68/201 AM\933726EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης και 
της προσαρμογής της εν λόγω 
μεθοδολογίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει μαζικές επενδύσεις 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 115
Angelika Niebler

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.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει μια σταθερή και κατάλληλη επιστημονική βάση που να 
δικαιολογεί μια τέτοια μέθοδο και την εφαρμογή της. Ακόμα, το εν λόγω κίνητρο είναι αντίθετο 
προς την αναγκαία ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 116
Giles Chichester

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

διαγράφεται
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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

Τροπολογία 119
Jens Rohde

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 επανεξετάζει 
περιοδικά τον κατάλογο διαθέσιμων 
προηγμένων βιοκαυσίμων όπως 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα IX 
λαμβάνοντας υπόψη την παγιωμένη, 
αξιολογημένη από ομοτίμους, τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο –και να υποβάλλει 
συνεχώς εκθέσεις σχετικά με την 
ανάπτυξη μοντέλων που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 
εκπομπών από την αλλαγή της χρήσης 
γης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη, παγίωση και αξιολόγηση από 
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ομοτίμους των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο διαφόρων μοντέλων.

Τροπολογία 120
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως μέτρο για τον μετριασμό της 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Λοιπά 
μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων 
της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, για 
παράδειγμα η χρήση συμπαραγόμενων 
προϊόντων, οι αυξήσεις της απόδοσης 
παραγωγής, η αποδοτικότητα 
μεταποίησης και η παραγωγή σε 
ευπρόσβλητη, εγκαταλελειμμένη ή 
αχρησιμοποίητη γη, θα πρέπει να 
αξιολογούνται από την Επιτροπή με 
σκοπό την ενσωμάτωση των μέτρων 
αυτών στις οδηγίες ως πρόσθετων 
μέτρων ή την ενσωμάτωσή τους κατά 
τρόπο θετικό στα μοντέλα της έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, όπως αυτό που 
περιλαμβάνεται ήδη στο παράρτημα IV 
μέρος Γ παράγραφος 7 της οδηγίας
98/70/ΕΚ και στο παράρτημα V μέρος Γ 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
για βιομάζα που προέρχεται από 
υποβαθμισμένο έδαφος το οποίο έχει 
αποκατασταθεί.

Or. en
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Τροπολογία 121
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την 
ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων 
σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα 
εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι 
πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή 
και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην 
προσέγγιση που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των 
συνολικών δράσεων για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Ωστόσο, 
η χρήση των εν λόγω υποβαθμισμένων 
εδαφών για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων 
πρέπει να συνεχίσει να προωθείται στον 
βαθμό που δεν επιφέρει έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης.

Or. fr

Τροπολογία 122
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Με σκοπό την εκπλήρωση του 
στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και 
την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των 
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αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής της 
χρήσης γης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης 
των μεταφορών, η μεγαλύτερη χρήση 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και η 
ενεργειακή απόδοση. Σύμφωνα με τη 
Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, τα κράτη 
μέλη θα 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.

Or. en

Τροπολογία 123
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει 
να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 124
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/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 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, το επιτρεπόμενο 
επίπεδο περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/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 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, το επιτρεπόμενο επίπεδο 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

Or. en

Τροπολογία 125
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/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 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, το επιτρεπόμενο 
επίπεδο περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/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 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, το επιτρεπόμενο επίπεδο 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

Or. en

Τροπολογία 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει 
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να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω 
αλλαγής της χρήσης γης, το επιτρεπόμενο 
επίπεδο περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον 
μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και 
τις τιμές που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό και την αναφορά των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής, το επιτρεπόμενο επίπεδο 
περιεκτικότητας των καυσίμων σε 
μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες 
αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με 
τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την 
επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών 
για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη.

Or. en

Τροπολογία 127
Giles Chichester

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 

(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 προηγμένων βιοκαυσίμων, 
το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
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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 
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.

ζώνες για 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. en

Τροπολογία 128
Jens Rohde

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 
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.

(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 προηγμένων βιοκαυσίμων, 
το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας 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.
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Or. en

Τροπολογία 129
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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.

(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 
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. en

Τροπολογία 130
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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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 
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.

(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 προηγμένων βιοκαυσίμων, 
το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για 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. da

Τροπολογία 131
Fiona Hall

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 

(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 προηγμένων βιοκαυσίμων
που προσμετρούνται για την επίτευξη του 
επιμέρους στόχου που ορίζεται στο άρθρο 
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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 
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.

3 παράγραφος 4, το ενεργειακό 
περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης, τα 
κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για 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. en

Τροπολογία 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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 

(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 το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων 
κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές 
ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων 
υψηλής βιοποικιλότητας 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.
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τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Or. en

Τροπολογία 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 134
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

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 εκτιμώμενων παραγόντων για 
τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, με την προϋπόθεση ότι τα 
μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι 
θεμελιωμένα και αξιόπιστα ώστε να 
δίνουν με ακρίβεια συγκεκριμένη τιμή για 
τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης στους διάφορους τύπους 
καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 135
Jens Rohde

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 τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 136
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των εκτιμώμενων παραγόντων για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης 
γης στο σύστημα αειφορίας θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 137
Gaston Franco

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 

(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 
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παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και 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.

παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και 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. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των προϋποθέσεων εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στους τομείς 
εκμετάλλευσης της βιομάζας.

Or. fr

Τροπολογία 138
Fiona Hall

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 τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να επανεξετάσει μέτρα για τον 
μετριασμό, όπως η χρήση 
συμπαραγόμενων προϊόντων, οι αυξήσεις 
της απόδοσης παραγωγής, η 
αποδοτικότητα μεταποίησης και η 
φυτική παραγωγή σε εγκαταλελειμμένη 
γη.

Or. en
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Τροπολογία 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 

(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 θα πρέπει να
συγκαταλέγεται η τήρηση των κριτηρίων 



AM\933726EL.doc 87/201 PE510.481v01-00

EL

αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
εκτιμώμενων παραγόντων για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης.

αειφορίας για τα προηγμένα βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 τους 
τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των 
επιπτώσεων, στους οποίους θα πρέπει να
συγκαταλέγεται η τήρηση των κριτηρίων 
αειφορίας για την προώθηση των 
προηγμένων βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 142
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 

διαγράφεται
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διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και την εκπόνηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. nl

Τροπολογία 143
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και την εκπόνηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων 
μερών, με τη συμμετοχή των σχετικών 
βιομηχανικών κλάδων. Η Επιτροπή, κατά 
την προετοιμασία και την εκπόνηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 144
Gaston Franco



AM\933726EL.doc 89/201 PE510.481v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και την εκπόνηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων στους κλάδους της 
ξυλείας και της γεωργίας. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και την εκπόνηση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 145
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 7α τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 7α τροποποιείται ως εξής:

-α) στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α) 6% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές όσον αφορά αυτήν τη 
μείωση να συμμορφωθούν προς τους 
ακόλουθους ενδιάμεσους στόχους: 2% 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 4% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκούσιοι στόχοι που καθορίστηκαν από την υπάρχουσα οδηγία για 
την ποιότητα των καυσίμων δεν οδήγησαν πραγματικά την αγορά προς καύσιμα με μικρότερη 
ένταση άνθρακα, η παρούσα τροπολογία προτείνει να μεταφερθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι του 
2% και 4% της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων από το 2014 και το 2017 στο 2016 και 
στο 2018 αντίστοιχα, καθιστώντας τους ταυτόχρονα υποχρεωτικούς για τους προμηθευτές 
καυσίμων.

Τροπολογία 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο, μετά το στοιχείο γ):
«Για τη συμμόρφωση με τον στόχο που 
αναφέρεται στην οδηγία 98/70/ΕΚ, άρθρο 
7α εδάφια α) και β), τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι το μέγιστο από κοινού 
μερίδιο των προμηθευτών από 
βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα, ελαιούχα φυτά 
και λοιπές ενεργειακές καλλιέργειες σε 
εκτάσεις δεν υπερβαίνει την ποσότητα 
ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο 
μερίδιο που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ.»

Or. en

Τροπολογία 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
2008/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 – τελευταίο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο, μετά το στοιχείο γ):
«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο από κοινού μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά ή ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες, 
για τη συμμόρφωση με τον στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεν 
υπερβαίνει το 2020 την ποσότητα 
ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο 5%, το 
εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 2011, 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές.» 

Or. en

Τροπολογία 148
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από 
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
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ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.»

Or. en

Τροπολογία 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από 
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.»

Or. en

Τροπολογία 150
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από 
το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V.

Or. en

Justification

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Τροπολογία 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
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παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που καθορίζονται 
στο παράρτημα V.

παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που καθορίζονται 
στο παράρτημα V.

Επιπλέον, οι προμηθευτές καυσίμων 
υποχρεούνται να υποβάλουν έκθεση στην 
αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
ως προς την επίτευξη του υποχρεωτικού 
στόχου του 3% σε σχέση με τον στόχο του 
10% για το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ενεργειακή 
κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών 
σε κάθε κράτος μέλος έως το 2020. Οι 
προμηθευτές τεκμηριώνουν ότι τα 
βιοκαύσιμα παράγονται από τις πρώτες 
ύλες που αναγράφονται στο Μέρος Α του 
παραρτήματος IX και από υγρά και αέρια 
καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές μη 
βιολογικής προέλευσης. Τα κράτη μέλη 
αναφέρουν τα δεδομένα αυτά στην 
Επιτροπή.»

Or. en

Τροπολογία 152
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που πρέπει να θεσπίζονται 
προς αποφυγή διοικητικού φόρτου, 
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θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που καθορίζονται 
στο παράρτημα V. Τα κράτη μέλη 
αναφέρουν τα δεδομένα αυτά στην 
Επιτροπή.»

σχετικά με τις οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων, τον όγκο βιοκαυσίμων, τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων 
ανά μονάδα ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Τα κράτη μέλη αναφέρουν 
τα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή.»

Or. fr

Τροπολογία 153
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.»

«6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι 
προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν 
έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το 
κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο 
βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
δεδομένα αυτά στην Επιτροπή.»

Or. da

Τροπολογία 154
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο, η 
εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τα ακόλουθα:»

Or. en

Τροπολογία 155
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Ασχέτως εάν οι πρώτες ύλες 
καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός του 
εδάφους της Κοινότητας, η ενέργεια από 
βιοκαύσιμα λαμβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 7α 
μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας των παραγράφων 2 έως 6γ του 
παρόντος άρθρου.

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά, καθώς και από μη 
εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά, εκτός 
αποβλήτων ή καταλοίπων, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
άρθρου 7α, δεν υπερβαίνουν την 
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ποσότητα ενέργειας η οποία αναφέρεται 
στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 
παράγραφος 1) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.»

Or. en

Τροπολογία 156
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, διαγράφεται το 
δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας συνεκτικός κανονισμός για την αειφορία απαιτεί τα προηγμένα βιοκαύσιμα να υπόκεινται 
στα ίδια κριτήρια αειφορίας με τα συμβατικά βιοκαύσιμα. Για την αξιοπιστία των συστημάτων 
αειφορίας, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και να ισχύουν για όλα τα βιοκαύσιμα. Η 
συνέπεια της πρότασης της Επιτροπής θα ήταννα προωθηθούν συγκεκριμένα τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από μη αειφόρες πρώτες ύλες. Οι εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις αειφορίας 
για ορισμένα απόβλητα και υπολειμματικές ουσίες θα είχαν ως αποτέλεσμα να εξακολουθεί να 
επιδοτείται το βιοντίζελ από υπολείμματα φοινικέλαιου ακόμη κι αν το φοινικέλαιο παραγόταν 
σε περιοχές τροπικών δασών που είχαν αποψιλωθεί παράνομα. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση των μεταχειρισμένων βρώσιμων λαδιών που παράγονται με μη αειφόρα μέσα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, δεν θα προστατεύονταν περιοχές με σημαντική βιοποικιλότητα, τροπικά 
δάση, βαλτότοποι και τυρφώνες.

Τροπολογία 157
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1.

Επιπλέον, η μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση 
βιοκαυσίμων που αναγράφονται στο 
παράρτημα V μέρος A υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1, 
μόνο για ποσότητα ίση με έως 5% της 
συνολικής ενέργειας του συνόλου 
καυσίμων. Για ποσότητα άνω του 5%, η 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για τα εν λόγω βιοκαύσιμα 
θεωρείται ίση με τον μέσο όρο των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά των 
κύκλο ζωής των ορυκτών καυσίμων.
Για βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από 
πρώτες ύλες που αναγράφονται στο 
παράρτημα IX μέρος A της οδηγίας 
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2009/28/ΕΚ, η μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1, 
ενώ το μερίδιό τους στον υπολογισμό της 
μέσης έντασης αερίων θερμοκηπίου του 
συνόλου καυσίμων πολλαπλασιάζεται με 
τέσσερα.
Για βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από 
πρώτες ύλες που αναγράφονται στο 
παράρτημα IX μέρος Β, η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7δ 
παράγραφος 1, ενώ το μερίδιό τους στον 
υπολογισμό της μέσης έντασης αερίων 
θερμοκηπίου του συνόλου καυσίμων 
πολλαπλασιάζεται με δύο.
Για υγρά και αέρια καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης, η μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1, 
ενώ το μερίδιό τους στον υπολογισμό της 
μέσης έντασης αερίων θερμοκηπίου του 
συνόλου καυσίμων πολλαπλασιάζεται με 
τέσσερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της οδηγίας για την ποιότητα 
των καυσίμων –συμπεριλαμβανομένου τυχόν πολιτικού μέτρου για την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης (ILUC)– θα πρέπει να είναι συνεκτικές και ευθυγραμμισμένες. Επομένως, το 
πλεονέκτημα των χαμηλότερων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των «συμβατικών» 
βιοκαυσίμων ως προς την εκπλήρωση του στόχου μείωσης του 6% λαμβάνεται υπόψη μόνο έως 
το 5% της αναλογίας τους στο σύνολο καυσίμων, ενώ το πλεονέκτημα από τη δεύτερη γενιά 
βιοκαυσίμων πολλαπλασιάζεται με 4 και 2.

Τροπολογία 158
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014.
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Το άθροισμα των άμεσων και έμμεσων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών τα
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % και 
δεν υπερβαίνει τα 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εκφραζόμενα με σχετικούς όρους (%) 
όπως αυτοί που προτείνονται από την Επιτροπή δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις στους 
επενδυτές, καθώς η βασική γραμμή αναφοράς θα μπορούσε να αλλάξει με την πάροδο του 
χρόνου. Αντίθετα, με τον καθορισμό μιας μέγιστης τιμής εκπομπών με απόλυτους όρους –όπως 
προτείνεται από την παρούσα τροπολογία– παρέχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τον 
τύπο επενδύσεων στον οποίο ενδέχεται να θελήσουν να εστιάσουν οι βιομηχανικοί κλάδοι. Η 
τιμή των 42 gCO2eq/MJ που χρησιμοποιείται στην παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί σε μείωση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 50% σε σχέση με την τρέχουσα βασική γραμμή αναφοράς.

Τροπολογία 159
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
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εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 160
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 %
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 50%
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο όριο του 60% είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποθαρρύνει την έρευνα και τις 
επενδύσεις στις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων, περιορίζοντας 
εξίσου τις δυνατότητες εκβιομηχάνισης καιυπονομεύοντας, κατά συνέπεια, τον στόχο της 
ενθάρρυνσης μιας πιο δυναμικής διείσδυσης στην αγορά προηγμένων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 161
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 
%. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/CE
Άρθρο 2 β – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2018. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. ro
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Τροπολογία 163
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 164
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου
2018.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, το 
άθροισμα των άμεσων και έμμεσων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν 
υπερβαίνει τα 54 gCO2eq/MJ έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 και τα 42 gCO2eq/MJ
από την 1η Ιανουαρίου 2017. Μια 
εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή
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βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό μέγιστων τιμών εκπομπών με απόλυτους όρους –όπως προτείνεται από την 
παρούσα τροπολογία– παρέχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τον τύπο επενδύσεων 
στον οποίο ενδέχεται να θελήσουν να εστιάσουν οι βιομηχανικοί κλάδοι. Οι τιμές των 54 και 42 
gCO2eq/MJ που χρησιμοποιούνται στην παρούσα τροπολογία αντιστοιχούν σε μείωση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου 35% και 50% αντίστοιχα. Δεν υπάρχει λόγος να 
μεταφερθεί η απαίτηση του 2017 για 50% ένα χρόνο μετά, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία 165
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή 
πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2013, τα 
βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 45% έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 60% από την 1η Ιανουαρίου 
2018 και μετά.

Or. en

Τροπολογία 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3



AM\933726EL.doc 105/201 PE510.481v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων που πρέπει 
να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
γ).»

Or. en

Τροπολογία 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τα κριτήρια 
και τις γεωγραφικές ζώνες για τον 
προσδιορισμό των λειμώνων που πρέπει 
να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
γ).»

Or. en

Τροπολογία 168
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4α:
«4. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά από 
χώρες ή περιφέρειες όπου οι εκπομπές 
από αλλαγές της χρήσης γης αναλογούν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% των 
εκπομπών ορυκτών καυσίμων (30 g 
CO2eq / MJ), το οποίο υπολογίζεται για 
ολόκληρη τη χώρα ή την περιφέρεια 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του μέρους 
Γ του παραρτήματος IV, δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.»

Or. en

Τροπολογία 169
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
προέρχονται από απόβλητα, εκτός εάν 
έχει εξακριβωθεί από ανεξάρτητο φορέα 
ότι συμμορφώνονται προς την ιεράρχηση 
αποβλήτων, δηλαδή πρόληψη, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, πριν από την ανάκτηση 
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για ενεργειακούς σκοπούς, όπως 
περιγράφεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 170
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 δεν προέρχονται 
από πρώτες ύλες που λαμβάνονται από 
απόβλητα, εκτός εάν έχει εξακριβωθεί και 
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα ότι 
συμμορφώνονται προς την ιεράρχηση 
αποβλήτων του άρθρου 4 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, δηλαδή πρόληψη, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, πριν από την ανάκτηση 
για ενέργεια.
Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β) που θεσπίζει του όρους για 
την εξακρίβωση και πιστοποίηση από 
ανεξάρτητο φορέα. Οι όροι εγκρίνονται 
από την [1η Ιανουαρίου 2016].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται στην ιεράρχηση αποβλήτων του άρθρου 4 της οδηγίας 
πλαισίου για τα απόβλητα –πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
πριν από την ανάκτηση ενός αποβλήτου για ενεργειακούς σκοπούς– και σε εξακρίβωση και 
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πιστοποίηση της συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα για την αποτροπή απάτης.

Τροπολογία 171
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α: 
«5α. Οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7α εάν, κατά το έτος παραγωγής 
της πρώτης ύλης, η χρήση γης που 
καλύπτεται από τις παραγράφους 4 και 5 
άλλαξε σημαντικά.»

Or. en

Justification

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Τροπολογία 172
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες 
παράγονται μέσω αειφόρων πρακτικών 
διαχείρισης γης που διατηρούν ή 
αυξάνουν το απόθεμα άνθρακα των 
οικοσυστημάτων, διασφαλίζουν τη 
βιοποικιλότητα, προστατεύουν τη 
γονιμότητα του εδάφους και τον οργανικό 
άνθρακα του εδάφους, αποφεύγουν τη 
διάβρωση του εδάφους, προωθούν τη 
διατήρηση των υδατικών πόρων και 
έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στη 
διαθεσιμότητα και στην ποιότητα ύδατος, 
και στην ισορροπία θρεπτικών ουσιών 
και μεταλλικών στοιχείων.» 

Or. en

Τροπολογία 173
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 7, η πρώτη 
πρόταση του δεύτερου εδαφίου 
τροποποιείται ως εξής: 
«Ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τον 
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αντίκτυπο που έχει η αυξημένη ζήτηση 
βιοκαυσίμων στην κοινωνική 
βιωσιμότητα στην Κοινότητα και στις 
τρίτες χώρες, σχετικά με τη συμβολή της 
παραγωγής βιοκαυσίμων στη μείωση της 
έλλειψης φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ 
και σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η 
ενωσιακή πολιτική βιοκαυσίμων στη 
διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές 
τιμές, ιδίως για τους κατοίκους των 
αναπτυσσόμενων χωρών, και σε ευρύτερα 
αναπτυξιακά ζητήματα.»

Or. nl

Τροπολογία 174
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα, για τους 
σκοπούς του άρθρου 7α και του άρθρου 
7β παράγραφος 2, υπολογίζονται ως εξής:
α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος IV προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα 
εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του μέρους Γ του παραρτήματος IV 
ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός 
και όταν οι εκτιμώμενες εκπομπές από 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι 
μηδενικές σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος V, χρησιμοποιώντας την 
εν λόγω προκαθορισμένη τιμή·
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β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 
τιμή, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 
μέρος Γ του παραρτήματος IV, 
προσθέτοντας τις εκτιμήσεις για τις 
εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που διατυπώνονται στο 
παράρτημα V·
γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
παραγόντων του τύπου ο οποίος 
αναφέρεται στην παράγραφο 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, προσθέτοντας τις εκτιμήσεις 
για τις εκπομπές από την έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης που διατυπώνονται στο 
παράρτημα V.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της μεθόδου υπολογισμού ώστε να ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις για την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης σύμφωνα με το πρόσφατα προτεινόμενο παράρτημα V της οδηγίας για 
την ποιότητα των καυσίμων.

Τροπολογία 175
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:



PE510.481v01-00 112/201 AM\933726EL.doc

EL

«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
κατά τον κύκλο ζωής των βιοκαυσίμων, 
για τους σκοπούς του άρθρου 7α και του 
άρθρου 7β παράγραφος 2, υπολογίζονται 
ως εξής:
α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος IV προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα 
εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του μέρους Γ του παραρτήματος V
ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή· οι τιμές για 
εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης όπως ορίζονται στο 
παράρτημα V προστίθενται στην εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή·
β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή 
η οποία υπολογίζεται με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος IV· οι τιμές για εκπομπές 
από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
όπως ορίζονται στο παράρτημα V 
προστίθενται στην εν λόγω πραγματική 
τιμή· ή
γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
παραγόντων του τύπου ο οποίος 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
μέρους Γ του παραρτήματος IV, 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 IV, για όλους τους άλλους 
παράγοντες εκτός της τιμής eiluc, για την 
οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι τιμές 
που αναφέρονται στο παράρτημα V.»

Or. en
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Τροπολογία 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά τη διόρθωση 
των εκτιμώμενων τυπικών και 
προκαθορισμένων τιμών που 
παρατίθενται στα μέρη Β και Ε του 
παραρτήματος IV.»

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 

διαγράφεται
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που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων· 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. en

Τροπολογία 178
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/CE
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 
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

διαγράφεται

Or. ro
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Τροπολογία 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 180
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
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 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 
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι ενθαρρύνουν την έρευνα 
και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών στα κράτη μέλη και 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη βελτίωσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού καυσίμων 
τύπου βενζίνης και ντίζελ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να δικαιολογηθούν για λόγους προσαρμογής του 
παραρτήματος V στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Ωστόσο, για να μην δημιουργηθεί 
κλίμα αβεβαιότητας που θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις, κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί 
ότι, σε κάθε περίπτωση, στόχος των προτεινόμενων μέτρων θα είναι η ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης στα κράτη μέλη και η ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.

Τροπολογία 181
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· 
και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες 
ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014 και, στη συνέχεια, κάθε 
δύο χρόνια, σχετικά με την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο ως προς την 
αξιολόγηση των ανά ομάδα φυτών τιμών 
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης. Η έκθεση συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση, από πρόταση για 
προσαρμογή του παραρτήματος VIII στα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία και για αναθεώρηση των 
προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών 
για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης· για καθορισμό νέων τιμών 
σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού 
(π.χ. σε επίπεδο πρώτης ύλης)· για
συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών 
για νέες πρώτες ύλες που ενδεχομένως 
διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων· και για ανάπτυξη 
παραγόντων για πρώτες ύλες από μη 
εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. en

Τροπολογία 182
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος V προβλέπεται 
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προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής και όταν η τιμή για τα εν 
λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του μέρους Γ του παραρτήματος V και 
του μέρους Α του παραρτήματος V 
ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης υπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Τροπολογία 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

Or. en
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Τροπολογία 184
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

Or. en

Τροπολογία 185
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 10α όσον αφορά την προσαρμογή 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
του παραρτήματος ΙV, στην οποία 
συγκαταλέγονται η προσθήκη τιμών για 
άλλες οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων από 
τις ίδιες ή από άλλες πρώτες ύλες και η 

Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης, αν 
κρίνεται σκόπιμο, πρόταση για
προσαρμογή του παραρτήματος IV στα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, στην οποία συγκαταλέγονται η 
προσθήκη τιμών για άλλες οδούς 
παραγωγής βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή 
από άλλες πρώτες ύλες και η τροποποίηση 
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τροποποίηση της μεθοδολογίας που 
καθορίζεται στο μέρος Γ.»

της μεθοδολογίας που καθορίζεται στο 
μέρος Γ.»

Or. en

Τροπολογία 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10α όσον αφορά την 
προσαρμογή στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο των επιτρεπόμενων 
αναλυτικών μεθόδων που αναφέρονται 
στα παραρτήματα I, II και III.»

Or. en

Τροπολογία 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
10α:

διαγράφεται

«Άρθρο 10α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
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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.
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 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.
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 
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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 περίοδος παρατείνεται κατά 2 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en

Τροπολογία 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 5, στο άρθρο 8α 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 ισχύει επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α (νέο) – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 
7δ παράγραφος 5, 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α (νέο) – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 

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 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 
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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 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

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 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το άρθρο 11 παράγραφος 4 
απαλείφεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το στοιχείο ια) του άρθρου 2 
τροποποιείται ως εξής:
ια) «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, 
καθεστώς ή μηχανισμός που 
δρομολογείται από κράτος μέλος ή ομάδα 
κρατών μελών και προάγει τη χρήση 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μειώνοντας το κόστος της εν λόγω 
ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής 
της ή αυξάνοντας, με την επιβολή 
υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων 
ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις 
αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω 
ενέργειας· περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι 
φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι 
επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα 
στήριξης της υποχρέωσης χρήσης 
ανανεώσιμης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, 
και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των 
τιμών συμπεριλαμβανομένων των 
εγγυημένων τιμών αγοράς και της 
καταβολής πριμοδοτήσεων. Τα 
καθεστώτα στήριξης δεν πρέπει να 
δημιουργούν στρεβλώσεις στις αγορές 
πρώτων υλών άλλων βιομηχανικών 
τομέων που χρησιμοποιούν παραδοσιακά 
την ίδια πρώτη ύλη.

Or. fr

Τροπολογία 193
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2 προστίθεται το στοιχείο 
ιε α)
«ιε α) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 
βιολογικό υλικό του οποίου η κατάλληλη 
εναλλακτική χρήση συνδέεται με 
σημαντικές εκπομπές μεθανίου ή οξειδίου 
του αζώτου χωρίς την παραγωγή 
ωφέλιμης ενέργειας, σύμφωνα με τον 
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ορισμό στο Παράρτημα ΙΧ. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 25β, με στόχο την προσαρμογή του 
εν λόγω ορισμού στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί κίνητρο στην αγορά για την ανάπτυξη των προηγμένων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 194
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ιε α) τεχνολογίες προηγμένων 
βιοκαυσίμων: βιοκαύσιμα που συνήθως 
παράγονται από πρώτες ύλες οι οποίες 
δεν προορίζονται για τρόφιμα και 
ζωοτροφές, όπως απόβλητα και 
κατάλοιπα (δηλ. άχυρο σίτου, αστικά 
απόβλητα), καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για τη διατροφή (δηλ. 
αγρωστώδη, μίσχανθος) και φύκη. Οι 
περισσότερες τεχνολογίες βρίσκονται σε 
πιλοτικό στάδιο ή στη διαδικασία 
τεχνολογικής ανάπτυξης.»

Or. en

Τροπολογία 195
Giles Chichester

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

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. en

Τροπολογία 196
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να μπορεί το κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει σε ποιον τομέα της οικονομίας 
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για να επιτύχει τον συνολικό στόχο που καθορίζεται από την 
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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. en

Τροπολογία 198
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τη συμμόρφωση με το στόχο που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 

«Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
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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).»

από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που παράγονται από φυτικά 
έλαια και αιθανόλη από ζάχαρη, σιτηρά ή
άλλα αμυλούχα φυτά υπερβαίνει την 
ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 
στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ).»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα στους τομείς της βιοτεχνολογίας 
και της χημείας των φυτών. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης σε όλους τους τομείς με υψηλό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της 
ζυμώσεως.

Τροπολογία 199
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

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, καθώς και από μη 
εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην αποβλήτων 
ή καταλοίπων, δεν υπερβαίνει την 
ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί 
στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 200
Marita Ulvskog
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«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).»

«Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που παράγονται από ελαιούχα 
φυτά δεν υπερβαίνει το 4% από το 10%
που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ).»

Or. sv

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα φυτά που εμπίπτουν σε αυτά τα όρια είναι λιγότερα σε αριθμό, μειώνεται η 
αντίστοιχη μέγιστη τιμή.

Τροπολογία 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

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, ελαιούχα 
φυτά και λοιπές ενεργειακές καλλιέργειες 
σε εκτάσεις δεν υπερβαίνει την ποσότητα 
ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο 
μερίδιο που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ).
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Or. en

Τροπολογία 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες φυτών για τρόφιμα και ειδικές 
ενεργειακές καλλιέργειες, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να προσμετράται 
στους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της οδηγίας 98/70/ΕΚ. Το όριο αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι στόχοι της ΕΕ και οι επιδοτήσεις δεν προκαλούν περαιτέρω αρνητικές 
επιπτώσεις που οφείλονται στη σύγκρουση μεταξύ καυσίμων και τροφίμων.

Τροπολογία 203
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
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ακόλουθο τρίτο εδάφιο:
«Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή θεσπίζει κανόνες, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, για την 
εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 3 
παράγραφος 4 των βιοκαυσίμων τα οποία 
παράγονται από συγκεκριμένα σιτηρά και 
άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και 
ελαιούχα φυτά που εφαρμόζουν επαρκή 
μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων 
της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στη 
διαδικασία παραγωγής τους ως 
αντιστάθμιση για τους παράγοντες 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Τα εν 
λόγω μέτρα μετριασμού δύναται να 
περιλαμβάνουν τη χρήση 
συμπαραγόμενων προϊόντων και την 
αποδοτικότητα μεταποίησης, εφόσον 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 
της παρούσας οδηγίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη γενιά βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργιες φυτών για τρόφιμα μπορεί να 
μετριάσει τις εκπομπές της λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και να τηρήσει τα όρια 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ εφαρμόζοντας 
μέτρα μετριασμού, όπως η χρήση συμπαραγόμενων προϊόντων. Θα πρέπει να θεσπιστούν από 
την Επιτροπή οι κανόνες για την απαλλαγή των εν λόγω αειφόρων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 204
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο τρίτο εδάφιο:
«Η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως 
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την 31η Δεκεμβρίου 2014, κανόνες, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις του άρθρου 3 
παράγραφος 4 των βιοκαυσίμων τα οποία 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 
φυτά που εφαρμόζουν μέτρα για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, όπως η χρήση 
συμπαραγόμενων προϊόντων, οι αυξήσεις 
της απόδοσης παραγωγής, η 
αποδοτικότητα μεταποίησης και η 
φυτική παραγωγή σε εγκαταλελειμμένη 
γη, εφόσον συμμορφώνονται προς τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη γενιά βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργιες φυτών για τρόφιμα μπορεί να 
μετριάσει τις εκπομπές της λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και να τηρήσει τα όρια 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ εφαρμόζοντας 
μέτρα μετριασμού, όπως η χρήση συμπαραγόμενων προϊόντων. Θα πρέπει να καθοριστούν από 
την Επιτροπή οι κανόνες για την απαλλαγή των εν λόγω αειφόρων βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 205
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/EG
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο τρίτο εδάφιο:
«Τα προηγμένα βιοκαύσιμα θα 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 3% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές το 2020.»

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί ισχυρό κίνητρο στην αγορά για την υιοθέτηση των προηγμένων 
βιοκαυσίμων, ορίζεται ένας συγκεκριμένος στόχος για την προώθηση μιας βιώσιμης 
στρατηγικής στον τομέα των βιοκαυσίμων στην Ευρώπη.

Τροπολογία 206
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) τα ακόλουθα εδάφια παρεμβάλλονται 
μετά το πρώτο εδάφιο:
«Το 2020, τουλάχιστον το 3% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα βιοκαύσιμα.
Το 2025, τουλάχιστον το 5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα 
βιοκαύσιμα».

Or. da

Αιτιολόγηση

Παρεμβάλλονται μετά το πρώτο εδάφιο ως τροπολογία στις τροπολογίες του ίδιου του εισηγητή 
Vidal-Quadras στην πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο –i.

Τροπολογία 207
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
σε όλες τις μορφές μεταφορών, το 2020, 
να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος, 
καθώς και ότι το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στη βενζίνη, το 2020, 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη 
βενζίνη στο εν λόγω κράτος μέλος.»

Or. en

Τροπολογία 208
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται σε όλες τις 
μορφές μεταφορών, το 2020, να 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 2% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.»

Or. en
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Τροπολογία 209
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο εδάφιο:
«Το μερίδιο των προηγμένων 
βιοκαυσίμων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
2% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές το 2020.»

Or. en

Τροπολογία 210
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«α) ο παρονομαστής ισούται με το 80% 
της συνολικής ποσότητας ενέργειας που 
καταναλώνεται στις μεταφορές το 2020
για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον η βενζίνη, το 
πετρέλαιο ντίζελ, τα βιοκαύσιμα που 
καταναλώνονται στις οδικές και 
σιδηροδρομικές μεταφορές και η 
ηλεκτρική ενέργεια·»

Or. en
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Τροπολογία 211
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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:

i) στο στοιχείο β), προστίθενται οι 
ακόλουθες φράσεις:

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

«λαμβάνεται επίσης υπόψη μια ποσότητα 
ενέργειας που αντιστοιχεί στα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας που λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη· το παρόν στοιχείο ισχύει με την 
επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και του άρθρου 3 παράγραφος 
4 στοιχείο δ)·»

Or. en

Τροπολογία 212
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

) 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)·»

Or. en
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Τροπολογία 213
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«γ) για τον υπολογισμό του μεριδίου της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές και καταναλίσκεται 
από όλα τα είδη ηλεκτρικών οχημάτων 
για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν είτε το μέσο μερίδιο της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην Κοινότητα ή το μερίδιο της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στη χώρα τους όπως μετρήθηκε 
δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. 
Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλίσκεται από όλους 
τους τύπους ηλεκτρικών οχημάτων, η εν 
λόγω κατανάλωση υπολογίζεται ως το 
γινόμενο επί 5 του ενεργειακού 
περιεχομένου της καταναλισκόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλους τρόπους μεταφοράς με 
ηλεκτρικό όχημα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ενός πιο αειφόρου τομέα μεταφορών. Τα 
ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα 
των μεταφορών, καθώς έχουν πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από τα οχήματα με 
κινητήρες καύσης. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρικό όχημα παίζει σημαντικό ρόλο σε άλλους τομείς 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως προς τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας.
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Τροπολογία 214
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
«γ) Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
καταναλίσκεται από ηλεκτρικά οχήματα, 
η εν λόγω κατανάλωση υπολογίζεται ως 
το γινόμενο επί 5 του ενεργειακού 
περιεχομένου της καταναλισκόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.»

Or. en

Τροπολογία 215
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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. en
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Τροπολογία 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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. en

Τροπολογία 217
Angelika Niebler

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

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 τις 
πρώτες ύλες που αναφέρονται στο 
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παράρτημα IX, ανέρχεται το 2020 σε 
ποσοστό τουλάχιστον 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, 
και
ii) το μερίδιο της ενέργειας από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από 
καλλιέργειες εδώδιμων φυτών ανέρχεται 
σε ποσοστό τουλάχιστον 8% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ορίου 5% για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς ενέχει τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί ο 
στόχος που ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στις μεταφορές που θα ανέρχεται ως το 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα βρίσκονται ακόμα σε φάση ανάπτυξης και 
δεν πρόκειται να διατεθούν για εμπορική εκμετάλλευση κατά τη δεκαετία που διανύουμε. Ως εκ 
τούτου, είναι ανάγκη να υπάρξει ξεχωριστή ρύθμιση που θα αφορά μερίδιο που θα ανέρχεται σε 
2%.

Τροπολογία 218
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – 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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 7,5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές. Το μερίδιο 
ενέργειας από τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα και σακχαρούχα φυτά 
αντιστοιχεί στο 8% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας σε βενζίνη το 



PE510.481v01-00 142/201 AM\933726EL.doc

EL

2020.»

Or. en

Justification

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Τροπολογία 219
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – 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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά, καθώς και από μη 
εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην αποβλήτων 
ή καταλοίπων, δεν υπερβαίνει το 2020 το 
4%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 
2011, της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές.»

Or. en

Τροπολογία 220
Gaston Franco
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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

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 
φυτικό έλαιο και αιθανόλη από ζάχαρη, 
σιτηρά ή άλλα αμυλούχα φυτά δεν 
υπερβαίνει το 2020 το 5%, το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης σε όλους τους 
κλάδους με υψηλό δυναμικό, είτε μέσω του συστήματος ενεργειακού περιεχομένου είτε μέσω 
του καθορισμού επιμέρους στόχων πρόσμιξης που θα παρέχουν ορατότητα και περιθώριο 
δράσης στους επενδυτές, σε συνάρτηση με την ωριμότητά τους.

Τροπολογία 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – 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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
καλλιέργειες φυτών για τρόφιμα και 
ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες δεν 
υπερβαίνει το 2020 το 5%, το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.»



PE510.481v01-00 144/201 AM\933726EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταπολεμηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τροφίμων και καυσίμων που προξενείται από τις 
πολιτικές περί βιοκαυσίμων και για να μειωθεί ο αντίκτυπος στη χρήση γης και νερού, το όριο 
του 5% για τα συμβατικά βιοκαύσιμα θα πρέπει να εφαρμόζεται, όχι μόνο στις καλλιέργειες 
φυτών για τρόφιμα, αλλά και στις ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες (ή καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για διατροφή). Για αποτελεσματικό περιορισμό της κατανάλωσης βιοκαυσίμων 
και βιορευστών που παράγονται σε εκτάσεις, δεν θα πρέπει να δίνονται επιδοτήσεις ή 
οικονομικές ενισχύσεις για την παραγωγή τους πέραν του ανώτατου ορίου που καθορίζεται από 
την παρούσα πρόταση.

Τροπολογία 222
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – 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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 3%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν επιδιώκει να καθορίσει ανώτατο όριο για την πρώτη 
γενιά βιοκαυσίμων πριν από το 2020 και δεν καταφέρνει να περάσει το σωστό μήνυμα στους 
επενδυτές, η παρούσα τροπολογία επιχειρεί, αντίθετα, να προωθήσει την καινοτομία περνώντας 
το μήνυμα ότι τα βιοκαύσιμα που βασίζονται σε τρόφιμα πρέπει προοδευτικά να 
αντικατασταθούν από άλλα μέτρα για τις μεταφορές και καύσιμα. Η χρήση βιοκαυσίμων που 
βασίζονται σε τρόφιμα θα πρέπει, επομένως, να μειωθεί σταδιακά από το σημερινό (2010) 
μερίδιο του 4,7% στον τομέα των μεταφορών στο 3% το 2020.
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Τροπολογία 223
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – 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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 το 
3%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 
2011, της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές.»

Or. en

Justification

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Τροπολογία 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από προηγμένα βιοκαύσιμα δεν είναι το 
2020 χαμηλότερο από το 2% της τελικής 
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και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.»

κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.»

Or. en

Τροπολογία 225
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – 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, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα,
ελαιούχα φυτά και λοιπές ενεργειακές 
καλλιέργειες σε εκτάσεις δεν υπερβαίνει 
το 2020 το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό 
στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

Η ενέργεια από βιοκαύσιμα και βιορευστά 
δεν υπερβαίνει τα μερίδια που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.»

Or. en

Τροπολογία 226
Marita Ulvskog

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

δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
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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.»

στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 το 
4% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές.»

Or. sv

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εξαιρείται η αιθανόλη από το όριο του 5%.

Τροπολογία 227
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ 
α):
«δ α) Το μερίδιο της ενέργειας από 
βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που αναγράφονται στο 
παράρτημα IX αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο 2,5% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές το 2020 και το 
μερίδιο ενέργειας από βιοκαύσιμα τα 
οποία παράγονται από καλλιέργειες δεν 
υπερβαίνει το 7,5% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας τόσο στο ντίζελ 
όσο και στη βενζίνη το 2020.»

Or. en

Τροπολογία 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
δ α):
«δ α) Το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές διατηρείται από τα 
κράτη μέλη τουλάχιστον στο επίπεδο που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κατά τα 
έτη μετά το 2020.»

Or. en

Τροπολογία 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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 παράγραφος 4a.
«4α) Για την επίτευξη του στόχου που 
καθορίζεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος 
μειώνει τη χρήση ενέργειας κατά 
τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με τη 
χρήση ενέργειας στις οδικές μεταφορές 
το 2008.
Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο 
ένα έτος μετά την έκδοση [ένα έτος μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], ένα προσωρινό 
έγγραφο στο οποίο επισημαίνει τα μέτρα 
και τις ενέργειες που πρόκειται να 
αναληφθούν για τη συμμόρφωση προς 
την παράγραφο αυτή.»

Or. en



AM\933726EL.doc 149/201 PE510.481v01-00

EL

Τροπολογία 230
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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. Το αργότερο [ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 
υποβάλλει συστάσεις για πρόσθετα μέτρα 
που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη με 
σκοπό την προώθηση και την 
ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης 
και της εξοικονόμησης ενέργειας στις 
μεταφορές. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν 
εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα της 
ενέργειας που μπορεί να εξοικονομηθεί 
εφαρμόζοντας το καθένα από τα μέτρα 
αυτά. Η ποσότητα της ενέργειας που 
αντιστοιχεί στα μέτρα τα οποία 
εφαρμόζονται από ένα κράτος μέλος 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο 
β).»

Or. en

Τροπολογία 231
Kathleen Van Brempt

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



PE510.481v01-00 150/201 AM\933726EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:
«4α. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
καλύπτουν, στο σύνολό του ή εν μέρει, το 
μερίδιο της ενέργειάς τους από 
βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά και λοιπές ενεργειακές 
καλλιέργειες σε εκτάσεις μέσω αυξήσεων 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν 
συνιστούν βιομάζα και βασίζονται στον 
αέρα, τον ήλιο, τη γεωθερμία ή τα 
κύματα, εκτός των προβλέψεων που 
περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια 
δράσης τους για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που κοινοποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 2.»

Or. en

Τροπολογία 232
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, μετά το 
στοιχείο β) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«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 
πρόσθετα μέτρα που προτίθεται να λάβει 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5.»

Or. en
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Τροπολογία 233
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, μετά το 
στοιχείο β) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«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 τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 3 παράγραφος 4.»

Or. en

Τροπολογία 234
Krišjānis Kariņš

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
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ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).
Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β), όσον αφορά τον κατάλογο 
των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
παράρτημα IX.»

Or. lv

Τροπολογία 235
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
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περιεχομένου τους·
ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).
Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β), όσον αφορά τον κατάλογο 
των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
παράρτημα IX.»

Or. da

Τροπολογία 236
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): διαγράφεται
«Η συμβολή των:
i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
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πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).
Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β), όσον αφορά τον κατάλογο 
των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
παράρτημα IX.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολλαπλές μετρήσεις παρουσιάζουν δυσχέρειες από στατιστική άποψη, διότι εμφανίζουν 
«εικονικά» βιοκαύσιμα, διακυβεύοντας έτσι τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα ως το 2020. Η 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραπλανά το κοινό σχετικά με την πραγματική συμβολή 
των προηγμένων βιοκαυσίμων, η οποία ανέρχεται μόλις στο 1/4 του φαινομενικού όγκου. 
Συνεπώς, οι πολλαπλές μετρήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ.

Τροπολογία 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX αναλογούν στο 
3% του στόχου 10% του μεριδίου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές 
κάθε κράτους μέλους έως το 2020.

) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

Το 2016, τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν 
ότι το 0,5% του στόχου 10% του μεριδίου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
ενεργειακή κατανάλωση στις μεταφορές 
κάθε κράτους μέλους αντιπροσωπεύει 
βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος
Α του παραρτήματος IX και υγρά και 
αέρια καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μη βιολογικής προέλευσης.

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος
Β του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στο μέρος Α του 
παραρτήματος IX.

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

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).
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Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Or. en

Τροπολογία 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: Από το 2018, η συμβολή των βιοκαυσίμων 
παραγόμενων από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος IX, τα οποία αποδεικνύουν 
ότι πληρούν τα κριτήρια αειφορίας όπως 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 7,
θεωρείται ότι είναι το τετραπλάσιο του 
ενεργειακού περιεχομένου τους. 
Προηγούμενη επιστημονική αξιολόγηση 
της πραγματικής αειφορίας τους θα 
συμπεριληφθεί στην έκθεση που θα 
δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως 
τα τέλη του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 3 
της τρέχουσας πρότασης.

) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στο παράρτημα IX.

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
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πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).
Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β), όσον αφορά τον κατάλογο 
των πρώτων υλών που παρατίθεται στο 
παράρτημα IX.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλάκις προσμέτρηση προηγμένων βιοκαυσίμων χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση σχετικά με 
τα προτερήματά τους ενέχει τον κίνδυνο προώθησης μιας αγοράς της οποίας η αειφορία 
εξακολουθεί να είναι αβέβαιη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διεξαγάγει, έως 
τα τέλη του 2017, συγκεκριμένη ανάλυση και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων των προηγμένων 
βιοκαυσίμων, προκειμένου να προωθήσει μόνο τα προηγμένα βιοκαύσιμα που εξασφαλίζουν 
περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, καθώς και την τήρηση της ιεράρχησης αποβλήτων και 
την πλέον αποδοτική χρήση των πόρων.

Τροπολογία 239
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: Το 2020, τουλάχιστον το 4% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
καλύπτεται από τα ηλεκτρικά οχήματα 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
και την ενέργεια από προηγμένα 
βιοκαύσιμα όπως διατυπώνεται στο 
παράρτημα XI.

) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στο προηγούμενο 
εδάφιο.

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πολλάκις προσμέτρηση δεν συνεπάγεται στην πραγματικότητα την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, καθώς οι όγκοι που απαιτούνται για την κάλυψη της 
ζήτησης εκ των πραγμάτων δεν παράγονται και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να οδηγήσουν σε 
αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 240
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: διαγράφεται
) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

Or. en

Τροπολογία 241
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημεία i - iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η συμβολή των: διαγράφεται
) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·
iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

Or. en

Τροπολογία 242
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πεδίο 
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εφαρμογής «θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». 
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος συμπεριληφθούν στην παρούσα οδηγία καύσιμα που 
παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τροπολογία 243
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

Τα υλικά που έχουν σκοπίμως 
τροποποιηθεί ώστε να προσμετρηθούν ως 
απόβλητα δεν υπάγονται στις κατηγορίες 
i) έως iii). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι, όταν εντοπίζεται απάτη, 
αναλαμβάνεται κατάλληλη δράση.

Or. en

Τροπολογία 244
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών το 2020·

Or. fr
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Τροπολογία 245
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τα 
υλικά που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙΧ μέρος Α θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 2% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών το 2020.

Or. fr

Τροπολογία 246
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2020, τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα βιοκαύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 247
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εναρμονισμένες λύσεις για το 
πρόβλημα της απάτης της διπλής 
προσμέτρησης που οφείλεται στην 
εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων που 
προβλέπονται στο στοιχείο ε).

Or. fr

Τροπολογία 248
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Η εν λόγω 
προσαρμογή θα πρέπει να λάβει όσον το 
δυνατόν περισσότερο υπόψη τις 
επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι 
επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και την ανάγκη τους να 
εξασφαλίσουν απόδοση των επενδύσεων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά τον 
κατάλογο των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX.

Or. fr
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Τροπολογία 249
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX, 
υπό την προϋπόθεση ότι ενθαρρύνουν την 
έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών στα κράτη μέλη και 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη βελτίωσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού καυσίμων 
τύπου βενζίνης και ντίζελ.

Or. fr

Τροπολογία 250
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε 
α):
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ε α) για τον υπολογισμό του μεριδίου της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
καταναλίσκεται από όλα τα είδη 
σιδηροδρομικών μεταφορών για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) και β), τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν είτε το μέσο μερίδιο της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην Κοινότητα είτε το 
μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα 
τους. Επιπλέον, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλίσκεται από όλες τις 
μορφές σιδηροδρομικών μεταφορών, η εν 
λόγω κατανάλωση θα υπολογίζεται ως το 
γινόμενο επί 2,5 του ενεργειακού 
περιεχομένου της καταναλισκόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 251
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 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. Το αργότερο [ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 
υποβάλλει συστάσεις για πρόσθετα μέτρα 
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που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη με 
σκοπό την προώθηση και την 
ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης 
και της εξοικονόμησης ενέργειας στις 
μεταφορές. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν 
εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα της 
ενέργειας που μπορεί να εξοικονομηθεί 
εφαρμόζοντας το καθένα από τα μέτρα 
αυτά. Η ποσότητα της ενέργειας που 
αντιστοιχεί στα μέτρα που εφαρμόζονται 
από ένα κράτος μέλος λαμβάνεται υπόψη 
για τους σκοπούς του υπολογισμού που 
αναφέρεται στο στοιχείο β).»

Or. en

Τροπολογία 252
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο -i
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το 
μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
σε όλες τις μορφές μεταφορών, το 2002, 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος, 
καθώς και ότι το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στη βενζίνη, το 2020, 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη 
βενζίνη στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 253
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στο άρθρο 4, προστίθεται 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 
πρόσθετα μέτρα που προτίθεται να λάβει 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α.»

Or. en

Τροπολογία 254
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) στο άρθρο 4, προστίθεται 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 πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 3 παράγραφος 4.»

Or. en
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Τροπολογία 255
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
1. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες 
καλλιεργούνται εντός ή εκτός της 
επικράτειας της Κοινότητας, η ενέργεια 
από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας των παραγράφων 2 έως 6:
α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως 
προς τους εθνικούς στόχους·
β) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·
γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για οικονομική στήριξη 
για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και 
βιορευστών.

Or. en

Justification

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
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with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Τροπολογία 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στο τέλος της παραγράφου 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η ενέργεια από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά τα οποία παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά ή από ειδικές 
ενεργειακές καλλιέργειες που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) δεν υπερβαίνει το 5%, το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
το 2020.»

Or. en

Τροπολογία 257
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
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σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
σε λειτουργία. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών.

Or. en

Τροπολογία 258
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/CE
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2018. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων.

Or. ro

Τροπολογία 259
Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
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χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά 
παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που 
αρχίζουν να λειτουργούν μετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών.

χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 
%. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών.

Or. en

Τροπολογία 260
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 50 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο όριο του 60% είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποθαρρύνει την έρευνα και τις 
επενδύσεις στις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων, περιορίζοντας 
εξίσου τις δυνατότητες εκβιομηχάνισης και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής μέσω της πρόσμιξης βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 261
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά 
παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που 
αρχίζουν να λειτουργούν μετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Μια εγκατάσταση είναι «σε 
λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί 
πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών.

Το άθροισμα των άμεσων και έμμεσων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % και 
δεν υπερβαίνει τα 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εκφραζόμενα με σχετικούς όρους (%) 
όπως αυτοί που προτείνονται από την Επιτροπή δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις στους 
επενδυτές καθώς η βασική γραμμή αναφοράς θα μπορούσε να αλλάξει με την πάροδο του 
χρόνου. Αντίθετα, με τον καθορισμό μιας μέγιστης τιμής εκπομπών με απόλυτους όρους –όπως 
προτείνεται από την παρούσα τροπολογία– παρέχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τον 
τύπο επενδύσεων στον οποίο ενδέχεται να θελήσουν να εστιάσουν οι βιομηχανικοί κλάδοι.

Τροπολογία 262
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που διαγράφεται
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λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Or. en

Τροπολογία 263
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 
άθροισμα των άμεσων και έμμεσων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν 
υπερβαίνει τα 54 gCO2eq/MJ έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016 και τα 42 gCO2eq/MJ
από την 1η Ιανουαρίου 2017. Μια 
εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό μέγιστων τιμών εκπομπών με απόλυτους όρους –όπως προτείνεται από την 
παρούσα τροπολογία– παρέχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τον τύπο επενδύσεων 
στον οποίο ενδέχεται να θελήσουν να εστιάσουν οι βιομηχανικοί κλάδοι. Οι τιμές των 54 και 42 
gCO2eq/MJ που χρησιμοποιούνται στην παρούσα τροπολογία αντιστοιχούν σε μείωση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου 35% και 50% αντίστοιχα. Δεν υπάρχει λόγος να 
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μεταφερθεί η ισχύουσα απαίτηση του 2017 ένα χρόνο μετά, όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 264
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου 2013, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 45% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 60% από την 1η Ιανουαρίου 
2018 και ύστερα.

Or. en

Τροπολογία 265
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/28/CE
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
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τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

τουλάχιστον 45% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Or. ro

Τροπολογία 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά τα 
κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για 
τον προσδιορισμό των λειμώνων που 
πρέπει να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο 
στοιχείο γ).»

Or. en

Τροπολογία 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά τα 
κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για 
τον προσδιορισμό των λειμώνων που 
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πρέπει να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο 
στοιχείο γ).»

Or. en

Τροπολογία 268
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4α:
«4α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά από 
χώρες ή περιφέρειες όπου οι εκπομπές 
από αλλαγές της χρήσης γης αναλογούν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο το 35% των 
εκπομπών ορυκτών καυσίμων (30 g 
CO2eq / MJ), το οποίο υπολογίζεται για 
ολόκληρη τη χώρα ή την περιφέρεια 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του μέρους 
Γ του παραρτήματος V, δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
της παραγράφου 1.»

Or. en

Τροπολογία 269
Fiona Hall

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

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 δεν προέρχονται 
από πρώτες ύλες που λαμβάνονται από 
απόβλητα, εκτός εάν έχει εξακριβωθεί και 
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα ότι 
συμμορφώνονται προς την ιεράρχηση 
αποβλήτων του άρθρου 4 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, δηλαδή πρόληψη, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, πριν από την ανάκτηση 
για ενέργεια.
Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β) που θεσπίζει του όρους για 
την εξακρίβωση και πιστοποίηση από 
ανεξάρτητο φορέα. Οι όροι εγκρίνονται 
από την [1η Ιανουαρίου 2016].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται στην ιεράρχηση αποβλήτων του άρθρου 4 της οδηγίας 
πλαισίου για τα απόβλητα –πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
πριν από την ανάκτηση ενός αποβλήτου για ενεργειακούς σκοπούς– και σε εξακρίβωση και 
πιστοποίηση της συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα για την αποτροπή απάτης.

Τροπολογία 270
Jens Rohde

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

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Οι πρώτες ύλες, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και βιορευστών, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ) της παραγράφου 1 εάν, κατά 
το έτος παραγωγής της πρώτης ύλης, η 
χρήση γης που καλύπτεται από τις 
παραγράφους 4 και 5 άλλαξε σημαντικά.»

Or. en

Justification

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Τροπολογία 271
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
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λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 δεν προέρχονται 
από απόβλητα, εκτός εάν έχει 
εξακριβωθεί από ανεξάρτητο φορέα ότι 
συμμορφώνονται προς την ιεράρχηση 
αποβλήτων, δηλαδή πρόληψη, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση, πριν από την ανάκτηση 
για ενεργειακούς σκοπούς, όπως 
περιγράφεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται στην ιεράρχηση αποβλήτων του άρθρου 4 της οδηγίας 
πλαισίου για τα απόβλητα που απαιτεί πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση πριν από την ανάκτηση ενός αποβλήτου για ενεργειακούς σκοπούς (δηλ. 
βιοκαύσιμα και βιορευστά). Επιπλέον, θα πρέπει να απαιτείται ανεξάρτητη εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 272
Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα και 
βιορευστά για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 παράγονται μέσω 
αειφόρων πρακτικών διαχείρισης γης που 
διατηρούν την ανάπτυξη του αποθέματος 
άνθρακα των οικοσυστημάτων, 
διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα, 
προστατεύουν τη γονιμότητα του εδάφους 
και τον οργανικό άνθρακα του εδάφους, 
αποφεύγουν τη διάβρωση του εδάφους 
και προωθούν τη διατήρηση της 
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ποιότητας του ύδατος, των επιπέδων 
θρεπτικών ουσιών και της ισορροπίας 
μεταλλικών στοιχείων.»

Or. en

Τροπολογία 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«6. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά, που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1, τα οποία 
προέρχονται από γεωργικές πρώτες ύλες 
που καλλιεργούνται στην Κοινότητα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα που καθορίζονται στις σχετικές 
διατάξεις δυνάμει των κοινών κανόνων 
για καθεστώτα άμεσης στήριξης σε 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και τα οποία 
θεσπίζουν ορισμένα καθεστώτα στήριξης 
γεωργών και σύμφωνα με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση που ορίζονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 
2009, συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 3 έως 5.»

Or. en
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Τροπολογία 274
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 3α:
«3α. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 
υποχρεώσεων και των μέτρων για την 
επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά, ιδίως όσον αφορά τα 
εισαγόμενα βιοκαύσιμα και βιορευστά.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή
- θα συνάπτει στο μέλλον αποκλειστικά 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της 
Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι οποίες 
θα περιλαμβάνουν δεσμευτικές διατάξεις 
όσον αφορά τα κριτήρια αειφορίας για τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, που θα 
αντιστοιχούν προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας·
- ελέγχει ειδικότερα τις κρατικές 
ενισχύσεις/ επιδοτήσεις για βιοκαύσιμα 
και βιορευστά σε τρίτες χώρες και 
δρομολογεί διαδικασίες σε περίπτωση 
παράτυπης χρήσης αυτών·
- εξασφαλίζει την αμοιβαιότητα των 
μέτρων που αφορούν τα βιοκαύσιμα και 
τα βιορευστά σε σχέση με τους κανόνες 
για τις εισαγωγές-εξαγωγές και το 
τελωνειακό καθεστώς.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των μέτρων για την 
επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
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τα εν λόγω κριτήρια στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών. Οι κρατικές ενισχύσεις/ επιδοτήσεις σε 
τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε επαλήθευση, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να μην διακυβεύεται η παραγωγή στην ΕΕ. Ομοίως, πρέπει 
να εξασφαλίζεται η αμοιβαιότητα των κανονισμών που αφορούν τις εισαγωγές-εξαγωγές και το 
τελωνειακό καθεστώς

Τροπολογία 275
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
4. Η Κοινότητα συνάπτει αποκλειστικά 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν 
διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που 
αντιστοιχούν προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Εάν η Κοινότητα έχει 
συνάψει συμφωνίες που περιλαμβάνουν 
διατάξεις οι οποίες καλύπτουν τα θέματα 
τα οποία καλύπτονται από τα κριτήρια 
αειφορίας του άρθρου 17 παράγραφοι 2 
έως 5, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 
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 
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εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το 
νερό σπανίζει, καθώς και στα στοιχεία 
του άρθρου 17 παράγραφος 7 δεύτερο 
εδάφιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για τα 
κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να διασφαλισθεί η τήρηση των υποχρεώσεων, ιδίως όσον αφορά τα 
εισαγόμενα βιοκαύσιμα και βιορευστά.

Τροπολογία 276
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 
εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιοκαυσίμων ή βιορευστών 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 
έως 5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 
ότι τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή 
στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με τα 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, την 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 

«Η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα εθελοντικά 
εθνικά ή διεθνή συστήματα που 
καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή 
προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 
δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 
παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι 
παρτίδες βιοκαυσίμων ή βιορευστών 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 
έως 5α ή ότι κανένα υλικό δεν έχει 
σκοπίμως τροποποιηθεί ώστε η παρτίδα 
ή μέρος αυτής να υπάγεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο ε σημεία i) έως 
iii). Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι 
τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή 
στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τη διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε 
κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία 
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εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το 
νερό σπανίζει, και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης 
να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία 
σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 
οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 
από διεθνείς συμφωνίες ή 
περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 
καταρτίζονται από διακυβερνητικές ή τη 
Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 3 
στοιχείο β) σημείο ii).

της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της 
διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, 
του νερού και του αέρα, την 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το 
νερό σπανίζει, και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης 
να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία 
σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 
οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 
από διεθνείς συμφωνίες ή 
περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 
καταρτίζονται από διακυβερνητικές ή τη 
Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 3 
στοιχείο β) σημείο ii).

Or. en

Τροπολογία 277
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται από τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 
υπολογίζεται ως εξής:
α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος V προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα 
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εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του μέρους Γ του παραρτήματος V 
ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή· οι τιμές για 
εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης όπως ορίζονται στο 
παράρτημα VIII προστίθενται στην εν 
λόγω προκαθορισμένη τιμή·
β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή 
η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος 
Γ του παραρτήματος V, προσθέτοντας τις 
εκτιμήσεις για τις εκπομπές από έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης που 
διατυπώνονται στο παράρτημα VIII· οι 
τιμές για εκπομπές από την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης όπως ορίζονται 
στο παράρτημα VIII προστίθενται στην 
εν λόγω πραγματική τιμή·
γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
παραγόντων του τύπου ο οποίος
αναφέρεται στην παράγραφο 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. en

Τροπολογία 278
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
1. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 
υπολογίζεται ως εξής:
α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος V προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα 
εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του μέρους Γ του παραρτήματος V 
ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός 
και όταν οι εκτιμώμενες εκπομπές από 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι 
μηδενικές σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος VΙΙΙ, χρησιμοποιώντας 
την εν λόγω προκαθορισμένη τιμή·
β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή 
η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος 
Γ του παραρτήματος V, προσθέτοντας τις 
εκτιμήσεις για τις εκπομπές από έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης που 
διατυπώνονται στο παράρτημα VIII·
γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
παραγόντων του τύπου ο οποίος
αναφέρεται στην παράγραφο 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 
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παράγοντες, προσθέτοντας τις εκτιμήσεις 
για τις εκπομπές από την έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης που διατυπώνονται στο 
παράρτημα VΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 279
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α) εάν στο μέρος Α ή Β του 
παραρτήματος V προβλέπεται 
προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την 
οδό παραγωγής και όταν η τιμή για τα εν 
λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του μέρους Γ του παραρτήματος V και 
του μέρους Α του παραρτήματος VΙΙΙ 
ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω 
προκαθορισμένη τιμή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίου θερμοκηπίου από έμμεση αλλαγή 
της χρήσης γης υπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια 
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Τροπολογία 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 5, η τελευταία 
πρόταση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

« Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 
στοιχείο β).»

Or. en

Τροπολογία 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

6. «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 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 



AM\933726EL.doc 189/201 PE510.481v01-00

EL

την παραγωγή βιοκαυσίμων· και η 
ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες 
από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και 
ξυλοκυτταρινούχα υλικά.»

Or. en

Τροπολογία 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

6. «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 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.»

Or. en

Τροπολογία 283
Giles Chichester
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

6. «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 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.»

Or. en

Τροπολογία 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

Or. en

Τροπολογία 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«7. 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 V, 
στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη 
τιμών για άλλες οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες 
πρώτες ύλες και η τροποποίηση της 
μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος 
Γ.»

Or. en

Τροπολογία 286
Giles Chichester
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 9
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«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 που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII.»

Or. en

Τροπολογία 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Παρεμβάλλεται το ακόλουθα άρθρο 
25β:

διαγράφεται

«Άρθρο 25β
Άσκηση της εξουσιοδότησης
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 
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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].
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 
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.
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
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 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 περίοδος παρατείνεται κατά 2 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»
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Or. en

Τροπολογία 288
Giles Chichester

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 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 σε 
θεμελιωμένα και αξιόπιστα 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.

Or. en

Τροπολογία 289
Catherine Trautmann
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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 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, επανεξέταση των 
επιπτώσεων στις επιχειρήσεις του εν 
λόγω κλάδου που έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει επενδύσεις, 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.

Or. fr

Τροπολογία 290
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
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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 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·

- την ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στα 
κράτη μέλη και τη συνεκτίμηση της 
ανάγκης για βελτίωση της ασφάλειας 
εφοδιασμού καυσίμων τύπου βενζίνης και 
ντίζελ.
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 
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, ο ένας από τους τρεις προτεινόμενους στόχους είναι η 
ενθάρρυνση μιας πιο δυναμικής διείσδυσης στην αγορά προηγμένων βιοκαυσίμων: ως εκ 
τούτου, είναι λογικό και χρήσιμο η έκθεση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων να αφορά και αυτό το σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης.

Τροπολογία 291
Gaston Franco

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 

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 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση 
των επιπτώσεων της παραγωγής 
βιοκαυσίμων στους κλάδους της ξυλείας, 
στη διαθεσιμότητα του ξύλου και στους 
τομείς που εκμεταλλεύονται τη βιομάζα.
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 292
Herbert Reul

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 

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 πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση 
επιπτώσεων της παραγωγής βιοκαυσίμων 
στη βιομηχανία ξυλείας και στη 
διαθεσιμότητα ξυλείας. 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 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 293
Jens Rohde

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 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία αναλύεται, με 
βάση τα καλύτερα επιστημονικά στοιχεία 
που τηρούν την επιστημονική μέθοδο, 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.
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καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως βάση για τη νομοθεσία πρέπει να τηρούν 
την επιστημονική μέθοδο, επομένως, πρέπει να αξιολογούνται από ομοτίμους. Εάν πρόκειται να 
συμπεριληφθούν παράγοντες έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στα κριτήρια αειφορίας, 
λαμβάνοντας έτσι απόφαση σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, οι παράγοντες αυτοί πρέπει 
να αποδεικνύονται. Εν προκειμένω, είναι απαραίτητη μια επαρκής ρήτρα κεκτημένων 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 294
Bendt Bendtsen

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 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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 
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καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

Or. da


